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كيفية تحسيـن جودة الحياة الوظيفية
بالقطاع الحكومـي السعودي وقياس أثـرها على أداء العامليـن
د .عبدالوهاب بـن شباب بـن شميالن
أستاذ مشارك
كلية الجبيل الصناعية
اململكة العربية السعودية

امللخص

1

تتناول هذه الدراسة كيفية تهيئة بيئة العمل وتحسي ــن جودتها ؛ لتتواءم مع أهداف ورؤية اململكة  2030وب ــرنامج
ُّ
ُّ
التحول الوطني  2020وتطلعات القيادة الرشيدة في مجال تطويـر ،وتمكيـن وتنمية املوارد البشرية خاصة مع إطالق «بـرنامج
امللــك ســلمان لتنميــة املــوارد البشــرية» ،الــذي يهــدف إلــى رفــع جــودة أداء وإنتاجيــة املــوارد البشــرية باململكــة ،وتطوي ــرقدراتهــا
ً
الوظيفيــة ،وإعــداد وبنــاء القــادة؛ وذلــك انطالقــا مــن أهميــة تنميــة الكــوادرالبشــرية؛ لتعزي ــزقــدرة االقتصــاد علــى توليــد فــرص
عمــل وتعزي ــزتنافســيته ودفــع عجلــة التنميــة.
هدفت الدراسة إلى االستفادة من أفكارالعامليـن ،وجعلهم أفر ًادا فاعليـن في عمليات التغييـر ،وبالتالي تحسيـن وجودة
الحيــاة الوظيفيــة بالقطــاع الحكوم ــي ،والتعـ ُّـرف علــى تأثي ــر جــودة الحيــاة الوظيفيــة علــى أداء القطــاع الحكوم ــي فــي اململكــة،
والتعـ ُّـرف علــى املتغي ـرات الشــخصية املؤسســية ،ودورهــا فــي تحسي ــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة ،كمــا هدفــت إلــى التعـ ُّـرف علــى
أفضل املمارســات الت ــي تقوم املؤسســات الحكومية باململكة بتطبيقها لتحسي ــن جودة الحياة الوظيفية ،وأث ــرذلك على أداء
العاملي ــن فيهــا .وقــد اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي ،الــذي يهــدف إلــى توفي ــرالبيانــات والحقائــق عــن املشــكلة.
َّ
وتكون مجتمع البحث من ثالث مؤسسات حكومية سعودية؛ وهي وزارة العدل وجامعه امللك فيصل والهيئة امللكية بالجبيل.
وتوصلــت الدراســة إلــى بعــض النتائــج؛ منهــا أن العمــل الوظيفــي فــي القطــاع الحكوم ــي يعوقــه الكثي ــرمــن املعوقــات ،وأنــه
َّ
توجــد مشــكالت خاصــة ببيئــة العمــل ،تتمثــل فــي ســوء اإلدارة ،وكيفيــة التعامــل مــع املرؤوسي ــن .وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة
االهتمام باملناخ الوظيفي املالئم للعمل ،وضرورة االهتمام بالجوانب املادية الخاصة باملوظف ،والعناية بالجوانب النفسية
الخاصــة بــه ،وحســن انتقــاء القيــادات اإلداريــة القــادرة علــى اســتخدام است ـراتيجيات القيــادة الفعالــة والناجحــة ،وإعــداد
دورات تدريبيــة بشــكل دوري للموظفي ــن؛ الطالعهــم علــى ّ
كل جديــد فــي مجــال عملهــم.
ِ
الكلمات املفتاحية :جودة الحياة الوظيفية ،املناخ الوظيفي ،القيادة.

املقدمة

َّ
املنظمــات املعاصــرة مــن ّ
تحديــات
تفــرض التطـ ُّـورات الس ـريعة فــي عاملنــا اليــوم فــي ظـ ِ ّـل عصــر املعلوماتيــة ومــا تواجهــه
ِ
وتهديدات ،أفرزتها ّ
متغيرات كثيـرة في عالم سريع التغييـر ،على كافة املؤسسات االهتمام بجودة الحياة الوظيفية بها وكيفية
ِ
ّ
ً
تلك
عن
بمنأى
ليست
الوظيفية
الحياة
بيئة
فمكونات
املؤسسات؛
هذه
قوة
مصادر
من
ا
تحسينها ،وجعلها
التحديات،
مصدر
ٍ
َّ
تتأثــر ُّ
َّ
حيــث
بالتغيـرات والتحديــات والظــروف املصاحبــة لهــذه التحــوالت؛ فالعاملــون فــي املنظمــات ليســوا بمعــزل عــن املجتمــع،
ّ
َّ
ويؤثــرون فــي الحيــاة الوظيفيــة.
وبالتالــي يتأثــرون ِ
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َّ
ول ـ ــا كانــت أهميــة هــذه القضيــة ،وانعكاســها علــى الحيــاة بصفــة عامــة ،وعلــى املنظمــات واملؤسســات باململكــة –محــل
الدراسة -بشكل خاص ،كان من الضروري ُ
تناول أبعاد وعناصرجودة الحياة الوظيفية بالتحليل ،وبالتالي تسليط الضوء على
جوانب عديدة ،تضع أيدينا على واقع الحياة الوظيفية في اململكةَّ ،
مما يدفعنا إلى البحث عن مداخل وطرق مبدعة لتحسيـن
جــودة الحيــاة الوظيفيــة ،والبحــث فــي مجــاالت نمــاذج العمــل املرنــة ،وإعــادة تصميــم بيئــة العمــل ،وإعــادة تصميــم الوظيفــة
الحكوميــةُ ،
وســبل مشــاركة العاملي ــن ،وســبل تمكي ــن العاملي ــن...إلخ.
يمكــن تعريــف بيئــة العمــل بأنهــا :البيئــة الت ــي يعمــل فيهــا النــاس ،والت ــي تشــمل اإلعــداد املــادي  ،والوظيفــة والثقافــة  ،وحالــة
السوق؛ إذ يـرتبط ُّ
كل جانب باآلثاروالتأثيـرات على األداء الكلي للموظفيـن واإلنتاجية ،وتؤثـرنوعية بيئة مكان العمل للموظفيـن
بشــكل كبي ــرعلــى مســتوى تحفي ــزهم فــي األداء ً
الحقــا .يشي ــرمصطلــح بيئــة العمــل إلــى املوقــع الــذي يتـ ّـم فيــه إكمــال مهمــة ّ
معينــة،
ّ
وتشمل بيئة العمل املوقع
الفعلي للعمل على هذا النحو؛ وهي فئة واسعة للغاية ،تشمل اإلعداد املادي؛ (مثل الحرارة واملعدات)
ً
والخصائص املهمة نفسها على سبيل املثال( :عبء العمل  ،وتعقيد املهام) ،وتشمل أيضا سمات تنظيمية أوسع؛ مثل (الثقافة
والتاريخ) وحتى جوانب اإلعداد التنظيمـي الخارجي؛ مثل (ظروف سوق العمل املحلية  ،وقطاع الصناعة  ،وتوازن حياة العمل).
هذا ،وقد بدأ االهتمام بجودة الحياة الوظيفية في أوائل السبعينيات ،وكثـرت الدراسات واألبحاث التـي تناولت جوانب
عديــدة حــول جــودة الحيــاة الوظيفيــة ،وأخــذت اإلدارات فــي العديــد مــن الشــركات الكبي ــرة فــي تنفيــذ مبــادرات متكاملــة لتحسي ــن
إنتاجية وقوة العمل ،وتوظيف دراسة التأثي ـرات التنظيمية على جودة حياة العملً ،
رغما عن وجود بعض الهواجس والقلق
حــول بعــض األمــور الواجــب تحقيقهــا مــن ِق َبــل القيــادات اإلداريــة املختلفــة؛ مثــل األجــور املناســبة ،ســاعات وظــروف العمــل،
التـرقيات وأنظمة التقاعدّ ،
وتحديات الرقابة ومشاكل اإلرهاق والسأم ،وقد قامت العديد من التجارب بنقل تجارب املشاريع
ِ
الخاصة ،إلى قطاع األعمال العام الحكومية واملؤسساتية؛ لالستفادة من التوصيات التـي أفرزتها التجارب والدراسات في شأن
جــودة الحيــاة الوظيفيــة ،وأث ــرها علــى األداء الوظيفــي للموظفي ــن.
وهناك العديد من األسباب التـي تدفع املنظمات بشكل عام إلى االهتمام بجودة الحياة الوظيفية من بينها:
1الحرص على خلق موظف مستقر ،وزبون دائم في املنظمة.2شدة املنافسة ،وارتفاع معدل نمو الجودة ،وتكلفة وفورا ت الحجم.ً
ً
نفسيا.
جسميا أم
3مشاكل تـرك املوظفيـن للوظيفة؛ سواء أكان4التـركيـزعلى اإلنتاجية ،والعوامل االجتماعية واإلنسانية في بيئة العمل.ُّ 5ُّ
للتحرر من الهياكل التقليدية الجامدة للوظائف.
توجه حاجات املوظفيـن
ُّ
تعليمــا ً
6تطـ ُّـور احتياجــات وطمــوح املوظفي ــن ،حيــث أصبــح املوظــف أكث ــر ًووعيــا ؛ َّ
ممــا حــدا بــه للتطلــع نحــو تحقيــق
ذاتــه ،والحصــول علــى أق�صــى املكتســبات فــي وظيفتــه ،وليــس مجــرد كســب قوتــه مــن أجــل املعيشــة.
وي ــرى الباحــث َّأن املنظمــات تســعى إلــى تفعيــل املزايــا املتعــددة ،والت ــي مــن بينهــا ّ
تبنيهــا ملضمــون جــودة الحيــاة الوظيفيــة،
ِ
تســتطيع تحقيــق املكاســب التاليــة:
	-تعظيم قدرة املنظمة التنافسية؛ عن طريق استقطاب موظفيـن أكفاء.
	-توفيـربيئة عمل أكثـرمرونة ،ووالء ،ودافعية ،واستقرار.
	-توفيـرظروف وبيئة عمل راقية املستوى ،ومتطورة من وجهة نظراملوظفيـن.
	-تعظيم الفاعلية التنظيمية من وجهة نظرأصحاب املنظمة.
وعليــه ،فـ َّ
ـإن ُإدارة الحيــاة الوظيفيــة وجهودهــا لتوفي ــرالبيئــة املناســبة للوظيفــة ،ليســت مســألة بســيطة ،بــل هــي قضيــة
َّ
مركبة ،لها ارتباط بأ ُســس منظمية ،واجتماعية ،وســمات شــخصية ،وموارد اقتصادية ،واست ـراتيجيات إدارية قيادية...إلخ.
وهــذه الت ــي أشــارإليهــا العقيلــي ،ونذكــرمــن بينهــا:
َّ
ْ
ْ
 أ ُالبعــد االقتصــادي :حيــث ينعكــس أث ــر ُ
البعــد االقتصــادي علــى جهتيــن اثنتيــن :همــا املنظمــة الت ــي تتأثــربعــدم كفــاءة
ّ
ْ
واملتمثــل فــي
جانبيــن :همــا التكلفــة والنفقــات املاليــة املفقــودة ،وكذلــك االقتصــاد الوطنــي،
إدارة بيئــة العمــل فــي
ِ
216
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انخفــاض الناتــج الوطنــي ،فمــا تدفعــه الوحــدات االقتصاديــة علــى اختــاف أنواعهــا مــن تكاليــف وال يقابلــه أداء
ّ
ّ
ألي بلــد.
يؤثــر سـ ًـلبا علــى االقتصــاد
معقــول لهــذه التكاليــفِ ،
الوطنــي ِ
ّ
ّ
 ب ُاملتمثــل فــي فقــدان الحيــاة األســرية؛ نتيجــة عــدم القــدرة علــى
واملتمثــل فــي الجانــب االجتماعــي
البعــد اإلنســاني:
ِ
ِ
ُّ
تلبيــة حاجاتهــا األساســية ،وحالــة التفــكك والضيــاع الت ــي قــد تنشــأ بســبب البحــث عــن مصــادربديلــة لتأمي ــن هــذه
االحتياجــات ،وكذلــك الجانــب املعنــوي للموظفي ــن ،فهــم يشــعرون بخــوف دائــم؛ ألنهــم يمارســون أعمالهــم فــي بيئــة
مليئــة باملخاطــر الت ــي تهـ ِّـدد حياتهــم ومســتقبلهم.
وبالتالي َّ
ً
ْ
البعدين السابقيـن ال َّبد أن يكون
منخفضا؛ فهذا الجو
فإن مستوى الر�ضى الوظيفي لدى هؤالء املذكوريـن في
ً
مــن العمــل يجعــل الجانــب املعنــوي لــدى املــوارد البشــرية فــي أدنــى مســتوياته ،وربمــا تســود حالــة مــن العدوانيــة بــدال مــن حالــة
االنتماء للمنظمة ،كما ال يمكن ُ
تجاهل الجانب النف�سي لإلنسان ،فتـزايد ضغط العمل على املوارد البشرية ،واقتناعها بأنها
َّ
ُّ
تعمــل فــي بيئــة عمــل مليئــة باملخاطــر ،ســيحدث أث ـ ًـرا نفسـ ًـيا سـ ً
ـلبيا ،يتمثــل فــي أمــور كثي ــرة؛ كالتوتــر ،والقلــق ،واالكتئــاب ،وكلهــا
لها ارتباط بمســتوى التفكي ــرواإلدراك لدى اإلنســان ،مما تجعله َّ
مشوشــا غي ــرقادرعلى التـركي ــزوالتفكي ــربشــكل صحيح.
فــي ضــوء مــا ســبق ،نتفــق علــى أهميــة جميــع املحــاور املذكــورة أعــاه ،فـ َّ
ـإن املدخــل (اإلنســاني) يعتب ــرمــن أكث ــرمداخــل
ّ
املؤثــرة فــي األداء
تحسي ــن األداء الوظيفــي صعوبــة؛ الرتباطــه املباشــرباملــوارد البشــرية ،لذلــك أشــارزويلــف فــي تحليلــه للعوامــل ِ
الكلي للمؤسســة ،إلى تلك العوامل البشــرية املتعلقة ب ــرغبة املوظف في العمل وقدرته على أدائه ،وما ي ــرتبط بهما من إشــباع
لحاجاتــه اإلنســانية املطلوبــة مــن وراء ذلــك العمــل ،ومــن ثـ َّـم تعتب ــراملعرفــة والتعليــم والخب ــرة والتدريــب ركائــزأساســية تحـ ِّـدد
ُ
مدى إيجابية تلك العوامل البشرية في تأثيـرها على أداء املوظف ،وأداء املؤسسة ككل ،فكفاءة املوظف في أداء ما ط ِلب منه
تنفيــذه مــن نشــاطات ومهــام ،تعتمــد علــى معرفــة املوظــف بمتطلبــات العمــل املكلــف بــه ،بمــا تشــتمل عليــه مــن معــارف عامــة
ومهــارات فنيــة ومهنيــة ،وخب ـرات ســابقة فــي تنفيــذ العمــل دون الوقــوع فــي األخطــاء.
ومــن ناحيــة أخــرى ،كشــفت العديــد مــن التقاري ــر الحديثــة الصــادرة مــن مؤسســات حكوميــة؛ مثــل (صنــدوق املــوارد
ّ
ـور ّ
تؤكــد ُّ
تحســن بيئــة العمــل فــي القطــاع الخــاص الســعودي فــي
مؤش ـرات
البشــرية التابــع لــوزارة العمــل الســعودية) ،عــن ظهـ
ِ
ِ
ً
ّ
َّ
ُّ
الســنوات األخي ــرة ،فضال عن ارتفاع مســتوى جدية العامل الســعودي املســتجد في الســنوات املاضية ،وأن معدالت التســرب
ّ
ٌ
يؤكــد ُّ
ـذة فــي االنخفــاضَّ ،
تحســن بيئــة العمــل مــن ناحيــة ،وجديــة طالبــي العمــل مــن ناحيــة أخــرى.
الوظيفــي آخـ
ممــا ِ
َّإن هــذه العناصــرمكتملــة ،تضــع أمــام الد اســة ّ
تحديــات مزدوجــة؛ تســتهدف فــي جانــب منهــا واقــع الصــورة الت ــي عليهــا
ر
ِ
ُّ
الحيــاة الوظيفيــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،أمــا الجانــب الثانــي ،فيتمثــل فــي الــرؤى والتصــورات العلميــة لتحسي ــن جــودة
ً
الحيــاة الوظيفيــة فــي اململكــة؛ أمــا فــي مســتقبل أفضــل ومكانــة أكــرم.

مشكلة الدراسة
تتنــاول هــذه الدراســة كيفيــة تهيئــة بيئــة العمــل وتحسي ــن جودتهــا ؛ لتتــواءم مــع أهــداف ورؤيــة اململكــة  2030وب ــرنامج
ُّ
التحـ ُّـول الوطنــي  2020وتطلعــات القيــادة الرشــيدة فــي مجــال تطوي ــر ،وتمكي ــن وتنميــة املــوارد البشــرية ،خاصــة مــع إطــاق
«ب ــرنامج امللــك ســلمان لتنميــة املــوارد البشــرية» ،الــذي يهــدف إلــى رفــع جــودة أداء وإنتاجيــة املــوارد البشــرية باململكــة ،وتطوي ــر
ً
قدراتها الوظيفية ،وإعداد وبناء القادة؛ وذلك انطالقا من أهمية تنمية الكوادرالبشــرية؛ لتعزي ــزقدرة االقتصاد على توليد
فــرص عمــل وتعزي ــزتنافســيته ودفــع عجلــة التنميــة.
كما تأتـي هذه الدراسة كنتيجة لتـز ُايد اهتمام املنظمات الحكومية والشركات الخاصة بأهمية النظرفي تحسيـن جودة
ّ
ُّ
وتدنى األداء ،فهؤالء املوظفون ُي َناط بهم التفكيـر
الحياة الوظيفية لدى موظفيها والعامليـن لديها؛ ملواجهة
التسرب الوظيفي ِ
واإلبــداع واإلنتــاج وتحسي ــن صــورة هــذه املؤسســات أمــام املواطــن واملجتمــع ،األمــر الــذي دفــع الباحثي ــن لالهتمــام بدراســة
األســاليب الخاصــة بتحسي ــن وجــودة الحيــاة الوظيفيــة بالقطــاع الحكوم ــي فــي بعــض الــوزارات الســعودية ،ومــدى تأثي ــرها علــى
ّ
أداء العاملي ــن ،وتتلخــص مشــكلة الدراســة فــي الســؤال التالــي:
 ما مستوى تأثيـرتحسيـن وجودة الحياة الوظيفية على األداء الوظيفي للعامليـن في املنظمات الحكومية بالسعودية؟217
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كيفية تحسين جودة الحياة الوظيفية بالقطاع الحكومي السعودي وقياس أثرها على أداء العاملين

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى االستفادة من أفكارالعامليـن ،وجعلهم أفر ًادا فاعليـن في عمليات التغييـر ،وبالتالي تحسيـن وجودة
الحياة الوظيفية بالقطاع الحكومـي ،ويمكن تلخيص أهداف الدراسة فيما يلي-:
	ُّ -
التعرف على مستوى جودة الحياة الوظيفية بالقطاع الحكومـي في اململكة.
	ُّ -
التعرف على تأثيـرجودة الحياة الوظيفية على أداء القطاع الحكومـي في اململكة.
	ُّ -
التعرف على املتغيـرات الشخصية املؤسسية ،ودورها في تحسيـن جودة الحياة الوظيفية.
	-التعـ ُّـرف علــى أفضــل املمارســات الت ــي تقــوم املؤسســات الحكوميــة باململكــة بتطبيقهــا لتحسي ــن جــودة الحيــاة
الوظيفيــة ،وأث ــر ذلــك علــى أداء العاملي ــن فيهــا.
	-الخروج بتوصيات ومقتـرحات للمنظمات الحكومية؛ تسهم في تطويـرهيكل الحياة الوظيفية بالقطاع الحكومـي.

أهمية الدراسة

َّإن دراسة أثـرتحسيـن جودة الحياة الوظيفية في املؤسسات الحكومية له أهمية بالغةَّ ،
ويتضح ذلك فيما يلي:
1يدعــم البحــث تطوي ــر وتقـ ُّـدم العمــل باملؤسســات الحكوميــة فــي اململكــة ،والت ــي تتوافــق مــع أهــداف ورؤيــة اململكــةُّ
 2030وبـرنامج
التحول الوطني  2020وتوجيهات القيادة الرشيدة؛ لتطويـروتمكيـن وتنمية املوارد البشرية وتطويـر
العمــل بالقطــاع الحكوم ــي.
2دراسة كيفية تقديم طرق واستـراتيجيات لتطويـرجودة الحياة الوظيفية في املؤسسات الحكومية؛ بهدف االرتقاءباألداء واإلنتاجية في القطاع الحكومـي.
ُ
3التعـ ُّـرف علــى أهــم العوامــل املؤث ــرة فــي تشــكيل جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي املؤسســات الحكوميــة باململكــة وســبلتحســينها .
ُّ 4التعرف على أهم العوامل املؤثـرة في إملام املؤسسات في القطاع الحكومـي بأهمية تحسيـن جودة الحياة الوظيفية.
5-دراسة جودة الحياة الوظيفية في عدد من املؤسسات الحكومية السعودية.

منهجية الدراسة

يســعى الباحثــون للوصــول إلــى دراســة تحسي ــن وجــودة الحيــاة الوظيفيــة ،وأث ــرها علــى األداء الوظيفــي للعاملي ــن فــي
املنظمات الحكومية السعودية؛ وتستخدم الدراسة املنهج امليداني ،الذي يهدف إلى توفي ــرالبيانات والحقائق عن املشكلة،
مــن خــال تطبيــق الدراســة علــى مجتمــع الدراســة.

عينة الدراسة
قــام الباحــث بتطبيــق اســتمارة االســتقصاء علــى عــدد ( )482مفــردة مــن كل مــن (وزارة العــدل وجامعــة امللــك فيصــل
ً
والهيئــة امللكيــة بالجبيــل) مســتعينا بأســلوب العينــة العشــوائية موزعــة علــى الهيئــات بمــا يتناســب مــع النســبة املئويــة ألعــداد
العاملي ــن بتلــك املؤسســات وجــاءت النســب كالتالــي-:
	-جاءت «الهيئة امللكية» في املرتبة األولى بنسبة .%41.1
	-جاءت «وزارة العدل» في املرتبة الثانية وبنسبة .%33.8
	-جاءت «جامعة امللك فيصل» في املرتبة الثالثة وبنسبة .%25.1

مجتمع الدراسة

يتكـ َّـون مجتمــع البحــث مــن ثــاث مؤسســات حكوميــة بالســعودية؛ وهــي وزارة العــدل وجامعــه امللــك فيصــل والهيئــة
امللكيــة بالجبيــل.
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مبـررات اختيارمجتمع الدراسة

تــم اختيــارهــذه الجهــات؛ نظـ ًـرا لعــدة أســباب؛ منهــا َّأن وزارة العــدل تقــوم بتقديــم خدمــات اجتماعيــة لجميــع الفئــات فــي
املجتمــع وحلــول القضايــا االجتماعيــة والتجاريــة ،كمــا تقــوم جامعــة امللــك فيصــل بتقديــم خدمــات تعليميــة وبحثيــة ،ولديهــا
أعضــاء هيئــة تدريــس وكــوادر بحثيــة عاليــة التأهيــل ،وكذلــك تقـ ِّـدم الهيئــة امللكيــة خدمــات اجتماعيــة وتجاريــة وتعليميــة
وصحيــةَّ ،
ممــا يجعــل مــن هــذه العينــة مؤسســات ممثلــة لطبيعــة بيئــة العمــل الحكوم ــي فــي اململكــة.
ُ
كمــا تعــد هــذه املؤسســات مــن أهــم املؤسســات الحكوميــة الســعودية الت ــي تهتــم بتطبيــق معايي ــر الجــودة فــي الحيــاة
الوظيفيــة بمــا يؤث ــر بشــكل إيجابــي علــى تحسي ــن مســتوى الحيــاة الوظيفيــة وتحسي ــن مســتوى أداء العاملي ــن بهــا.

أسلوب جمع البيانات
اســتمارة االســتقصاء :بعــد مراجعــة الدراســات الســابقة واالطــاع علــى نمــاذج متعــددة لعــدد مــن صحائــف االســتقصاء
فــي نفــس املجــال ،قــام الباحــث بإعــداد عبــارات صحيفــة االســتقصاء بمــا يتناســب مــع أهــداف وتســاؤالت الدراســة الحاليــة بمــا
يغطــي كافــة جوانبهــا.
ويعتمد البحث على ْ
نوعين من البيانات:
ّ
ً
تمثــل عينــة عشــوائية لدراســة بعــض مفــردات
	-أوال :البيانــات األوليــة ،يقــوم مــن خاللهــا الباحــث بتوزيــع اســتبانةِ ،
البحــث ،واســتخدام ب ــرنامج  SPSSلتحليــل تلــك لبيانــات.
	ً -
ثانيــا :البيانــات الثانويــة ،البحــث املكتبــي ،وفيهــا يتــم مراجعــة بعــض الدراســات الســابقة؛ العامليــة واملحليــة املتعلقــة
بتحسي ــن وجــودة الحيــاة الوظيفيــة بالقطــاع الحكوم ــي ،وأث ــرها علــى أداء العاملي ــن ،وتقديــم خلفيــة علميــة وأفضــل
املمارســات فــي موضــوع البحــث.

مفهوم جودة الحياة الوظيفية
يطلــق علــى جــودة الحيــاة الوظيفيــة مفهــوم «إنســانية بيئــة العمــل»؛ ألنهــا مفهــوم شــامل لجميــع املشــكالت اإلنســانية فــي
بيئــة العمــل مــع مراعــاة حقــوق العاملي ــن الدســتورية واملتمثلــة فــي الحفــاظ علــى حقــوق وكرامــة العاملي ــن ،وتوافــرمنــاخ عمــل
جيــد لهــم ،وإعطائهــم الفرصــة للتعبي ــر عــن آرائهــم وتحقيــق العدالــة واملســاواة فيمــا بينهــم ،وتحقيــق التــوازن والتوافــق بي ــن
الحيــاة الوظيفيــة والحيــاة األســرية للعاملي ــن ،مــن خــال مرونــة جــداول وســاعات العمــل وخفــض الضغــوط وتطوي ــرمهاراتهــم،
بحيــث تشــبع احتياجاتهــم وت ــرفع مــن أداء منظماتهــم ،وهــذا يخلــق لديهــم ً
نوعــا مــن االســتقرارفــي الوظيفــة وقــدرة علــى اإلبــداع
واالبتــكار وتحمــل املســؤولية.
إن مفهوم الجودة كما َّ
معان حســب الجماعة املرجعية ،أو حســب النســق
عرفها ( )Schalockيمكن اســتعماله في عدة ٍ
«السوسيو – اجتماعي» الذي يستعمل فيه (ُ .)Schalock, 1993
وعرفت بأنها توافربيئة عمل مناسبة للعامليـن بمنظمة ما
تســاعدهم علــى بنــاء عالقــات طيبــة ،والنهــوض بصحتهــم ورفاهيتهــم ورضاهــم الوظيفــي ،وتنميــة كفاءتهــم ،والتــوازن بي ــن بيئــة
العمــل والحيــاة خــارج نطــاق أعمالهــم ،ممــا يؤث ــرعلــى األداء الوظيفــي ( .)Pavithra and Barani, 2012كمــا عـ َّـرف عبــد الوهــاب
معنــى جــودة الحيــاة الوظيفيــة بــأن يجــد األفـراد خــال أدائهــم ألعمالهــم اإلمكانــات املاديــة واملعنويــة الالزمــة والتوجيــه واإلرشــاد
املناســب واملنــاخ املالئــم والعالقــات العلميــة البنــاءة والفــرص املالئمــة للنمــو والتقــدم (عبــد الوهــاب.)103 :2006 ،
وهنــاك تعريــف آخــرأقــرب إلــى التكامــل ،يجمــع بي ــن املفهــوم وفلســفة إدارة الحيــاة الوظيفيــة ،حيــث نــص هــذا التعريــف
على أنها «هدف وعملية وفلسفة في آن واحد؛ حيث يمثل الهدف التـزام أي منظمة بتحسيـن العمل ،أما العملية ،فتتضمن
الجهود املبذولة لتحقيق هذا الهدف من خالل إشراك الجميع في من خالل التـركيـزبشدة على التنمية الفردية والتنظيمية
والطرق املعمول بها ،وأخرى فلســفية والت ــي تعني الكرامة اإلنســانية لجميع األفراد (.)Hamid, 2012: 347
219
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َّ
وي ــرى الباحــث َّأن مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة إجر ً
ائيــا يتمثــل فــي مجموعــة العمليــات املت ـرابطة ،والت ــي مــن شــأنها
إكســاب العمــل الوظيفــي درجــة عاليــة مــن النجــاح واإلتقــان ،مــن خــال عــدة أبعــاد ،يعــد أب ــرزها مــا يتعلــق بالرضــا املنهــي،
واملشــاركة فــي العمــل ،والتحفي ــز ،والســامة واألمــن فــي العمــل والراحــة والســعادة ،وتطوي ــرالقــدرات؛ مــن أجــل الوصــول إلــى
االســتفادة املثلــى للمؤسســات واملنظمــات الحكوميــة.
َّإن جودة الحياة الوظيفية  -بالنظرفي التعريفات الســابقة  -قضية مت ـرابطة األجزاء؛ حيث ال َّبد من تكامل املتطلبات
ً
النفســية واملاديــة واإلنســانية الت ــي تعمــل مجتمعــة علــى دفــع وحـ ِ ّـث املوظــف إلــى أداء العمــل دون معوقــات تقــف حائـ ًـا دون
إبداعــه وخلقــه فــي تأديــة مهــام عملــه.

أبعاد جودة الحياة الوظيفية

ولعل أب ــرز ُ
َّإن الحياة الوظيفية بحاجة إلى الكثي ــرمن األمور ،وي ــرتبط معظم هذه األمور ببعضها البعضَّ ،
تناول لهذه
ْ
محوريــن أساسـ ْـيين؛ همــاُ :
البعــد املــاديُ ،
األبعــاد مــا تــم تلخيصــه فــي
والبعــد اإلنســاني .ويتختلــف هــذا املفهــوم لــدى األف ـراد،
ُّ
حسب مستوياتهم وأعمارهم وأجناسهم ووظائفهم من املمكن التعرف على بعض املتغيـرات أو املؤشرات األساسية الظاهرة
والواضحــة الت ــي تحــدد جــودة الحيــاة فــي العمــل حســب الباحثي ــن ،ويمكــن تنظيــم هــذه األبعــاد مــن خــال املحــاور التاليــة-:
	-نوعيــة العالقــات االجتماعيــة :املتمثلــة فــي االعت ـراف بالعمــل ،االحت ـرام ،اإلصغــاء إلــى االنشــغاالت ،احت ـرام الزمــاء
وأوقــات العمــل ،االتصــاالت ،الحــواراالجتماعــي ،املشــاركة فــي اتخــاذ القـرار.
	-نوعيــة منظمــة العمــل  :نوعيــة تعليمــات العمــل  ،قــدرة املنظمــة علــى الدعــم واملســاعدة فــي حــل املشــاكل املتعلقــة
بالخلــل الوظيفــي ،مســار التقــدم الوظيفــي  ،العراقيــل والصعوبــات  ،اإلرهــاق فــي العمــل  ،الحمايــة مــن األخطــار
باملنظمــة ( االضطرابــات العضليــة ،األخطــار النفس-اجتماعيــة )  
	-االنجازوالتطور املنهي :املكافآت  ،التدريب والتكويـن  ،الحقوق املكتسبة  ،تطويـرالقدرات  ،ضمان املساراملنهي.
	-التوافــق بي ــن حيــاة العمــل وســاعات العمــل :وتي ــرة وســاعات العمــل  ،الحيــاة األســرية  ،الت ــرفيه  ،ووســائل النقــل
(.)Clermont Barnabe, 1993: 345--355

وقد اهتم عدد من الباحثيـن بتحديد نوعية األبعاد التـي تسهم في تحقيق جودة الحياة الوظيفية باملنظمات ،ووجدوا
أن بعضهــا يتشــابه مــع ب َّعــض األبعــاد األخــرى ،مــن ثــم قــام كل باحــث بتحديــد األبعــاد بنـ ًـاء علــى طبيعــة بحثــه وتفضيلــه لبعــض
األبعــاد دون األخــرى .ولـ ــا كانــت أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة عديــدة ،فـ َّ
ـإن الدراســة الحاليــة تســتعرض -إن شــاء هللا -بعــض
معالجــات الباحثي ــن لهــذه األبعــاد؛ إللقــاء الضــوء عليهــا ،والتعـ ُّـرف علــى تأثي ــرها فــي الحيــاة الوظيفيــةَّ ،
ممــا ينعكــس أث ــره علــى
اإلنتاجيــة املؤسســية ،ونجاحهــا فــي تحقيــق أهدافهــا املنشــودة.
ذكــربعــض مــن العلمــاء ً -
وفقــا لدراســتهم لألبعــاد املختلفــة لجــودة الحيــاة الوظيفيــة املبنيــة علــى االحتياجــات  -أن جــودة
الحيــاة الوظيفيــة تمثــل رضــا العاملي ــن عــن ســبع حاجــات اعتمـ ًـادا علــى مفهــوم يقــوم علــى إشــباع احتياجــات العاملي ــن الت ــي
ْ
تشــكل جــودة الحيــاة الوظيفيــة ،حيــث قامــوا بتصنيــف تلــك الحاجــات إلــى
مجموعتيــن همــا:
 أاالحتياجات ذات املرتبة الدنيا ،وتتضمن ما يلي:1احتياجــات الصحــة والســامة :وتتضمــن الحمايــة مــن األم ـراض واإلصابــة بمجــال العمــل وخارجــه ،والعمــل علــىتحسي ــن الحالــة الصحيــة للعاملي ــن.
2االحتياجــات االقتصاديــة واألســرية :وتتضمــن األجــرواألمــان الوظيفــي وغي ــرها مــن االحتياجــات األســرية؛ مثــل وجــودكاف بعيـ ًـدا عــن العمــل لالهتمــام باحتياجــات األســرة.
وقــت ٍ
 باالحتياجات ذات املرتبة العليا ،وتتضمن ما يلي:1االحتياجات االجتماعية :وتتضمن الصداقة في مجال العمل ،وضرورة توافروقت للفراغ خارج نطاق العمل.2االحتياجات التقديـرية :وتتضمن التكريم والتقديـرلعمل العامل داخل وخارج املنظمة.220
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3احتياجــات تحقيــق الــذات :وتتضمــن العمــل علــى توفي ــر أق�صــى فرصــة إلظهــار قــدرات العامــل داخــل املنظمــةكمتخصــص ومحت ــرف بهــا.
4االحتياجات املعرفية :وتتضمن التعلم لتحسيـن املهارات الوظيفية املتخصصة للعامل.5االحتياجــات الجماليــة :وتتضمــن اإلبــداع فــي مجــال العمــل ،عــن طريــق إعطــاء الفرصــة للعاملي ــن لإلبــداع في حل املشــكالتاملرتبطة بوظائفهم واإلبداع الشخ�صي واالهتمام بالجماليات العامة؛ ويقصد بذلك أن العامليـن يـرون الفرص في مجال
العمل على أنها تسمح بالتنمية الشخصية لإلحساس بالجماليات والتعبيـراإلبداعي (.)Marta & Others, 2013: 382
ووصف كل من ( )Pavithra and Baraniأبعاد جودة الحياة الوظيفية فيما يلي:
 أأبعاد كالسيكية ،وتشمل :ظروف العمل املادية ،ورفاهية العامليـن ،والعوامل املرتبطة بالوظيفة ،والعوامل املالية. بأبعاد معاصرة ،وتشمل :املساواة االجتماعية ،وسالمة وصحة العامليـن ،وإجراءات التعامل مع الشكاوى ،ودوائرالجودة ،والتوازن بيـن العمل والحياة الشخصية (.)Pavithra and Barani: 2
ووضــع (جــاد الــرب )2006 ،معايي ــرلقيــاس جــودة الحيــاة الوظيفيــة ،وذكــرأنــه ال يمكــن التأكيــد علــى أن هــذه املعايي ــر
ت ــرجع إلــى جــودة الحيــاة الوظيفيــة فقــط ،ولكــن يمكــن التأكيــد علــى أن وجــود مســتويات عاليــة لجــودة الحيــاة الوظيفيــة يقلــل
من املعاييـرغيـراملرغوب فيها ،ويعظم من املعاييـراملرغوب فيها ،وهي :معدالت حوادث العمل ،ومعدالت الشكاوى ،ومعدالت
اإلضـراب والتجمهــرواالمتنــاع عــن العمــل ،ومعــدالت الغيــاب ،ومعــدالت دوران العمــل ،ومعــدالت الجـزاءات ،ومعــدالت نمــو
األداء االقتصادي واملالي من خالل( :معدل العائد على رأس املال املســتثمر .ومعدل العائد على األصول .ومعدل العائد على
حــق امللكيــة .ومعــدل نمــو املبيعــات .والســعرالســوقي للســهم) ،ومعــدالت نمــو إنتاجيــة العاملي ــن ،واإلنتاجيــة الكليــة للمنظمــة.
6املركــز التناف�ســي املحلــي والدولــي للمنظمــة والصــورة الذهنيــة لــدى الجمهــور ،وقــدرة املنظمــة إلحــداث التغيي ــروالتطوي ــر التنظيم ــي دون معوقــات (جــاد الــرب.)30 :2008 ،
ْ
ْ
وال شك أن هذه الرؤى ألبعاد جودة الحياة الوظيفية تدور حول
أساسيين:
محورين
	-األول :ويعتمــد علــى مجموعــة العوامــل األساســية؛ والت ــي تخــص األمــور املاليــة الت ــي يعتمــد عليهــا املوظــف اعتمــاداً
أساسـ ًـيا في حياته ونفقاته ،ومن ثم يكون لها أبلغ األث ــرفي قدرته على العطاء واإلنجاز ،كما ّأن ما ينطوي عليه أمر
الرفاهيــة ،إنمــا هــو تابــع للظــروف املاديــة الت ــي يعيشــها املوظــف.
	-الثاني :ويشــمل األمور الفنية الخاصة بطبيعة عمل املوظف ،وفي هذا املحور ،ال بد من التطرق لســامة املوظف؛
ســواء أكانــت عضويــة أو نفســية ،كذلــك كيفيــة تعاملــه مــع الجمهــور بجميــع طرائقــه ،وهــذا بالضــرورة ينعكــس علــى
كيفيــة التوفيــق بي ــن ظــروف العمــل وحيــاة العامــل الشــخصية ومــا بهــا مــن أحــداث.
إن ما سبق كله يمكن رده إلى أساس تـرجع إليه كل هذه املحاور ،أال وهو (الرضا الوظيفي) ،حيث إنه إذا توافرالرضا الوظيفي
ً
لدى العامليـن ،فإن ذلك يعني أن معظم املعوقات يمكن تذليلها ،ومن ثم يتوقع أن يحقق املوظف ً
نجاحا ملحوظا في موقعه.

الرضا الوظيفي
الرضا الوظيفي هو عبارة عن مشاعرالعامليـن تجاه أعمالهم ،وينتج عن إدراكهم ملا تقدمه الوظيفة لهم وملا ينبغي أن
يحصلوا عليه منها ،كما أنه محصلة لالتجاهات الخاصة نحو مختلف العناصراملتعلقة بالعمل واملتمثلة بسياسة اإلدارة في
تنظيم العمل ومزايا العمل في املنظمة ،األمان بالعمل ومسؤوليات العمل وإنجازه واالعتـراف والتقديـر(الفالح.)71 :2001 ،
كمــا أن مفهــوم الرضــا الوظيفــي عــن العمــل مفهــوم ُمركــب ولــه عــدة أوجــه؛ حيــث ي ــرى بعــض املختصي ــن أن إشــباع حاجــات
العاملي ــن هــو أحــد املحــددات الخاصــة بالرضــا ،وآخــرون يعطــون األهميــة لبعــض الجوانــب االجتماعيــة؛ مثــل روابــط وأواصــر
الصداقــة الت ــي ت ــربط العاملي ــن ببعضهــم .ومنهــم مــن ُي ــرجع مســتوى الرضــا إلــى موقــف املرؤوسي ــن مــن رؤســائهم ونمــط اإلش ـراف
الذي يخضعون له ،وهناك من يعطي االعتبارات الخاصة بالشــخصية ومدى تكاملها في محيط العمل فضل تحقيق هذا الرضا.
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ويعرف الرضا الوظيفي بأنه يمثل حصيلة ملجموعة من العوامل ذات الصلة ،والت ــي تقاس ً
َّ
أساسا بقبول الفرد ذلك العمل
بارتياح ورضا نفس وفاعلية باإلنتاج؛ نتيجة للشعور الوجداني الذي يمكن الفرد من القيام بعمله دون ملل أو ضيق (الفالح.)75 :
كما ُيعرف الرضا الوظيفي بأنه القوه الالزمة للموظفيـن للقيام بأعمالهم بأعلى مستويات اإلنجازواألداء  ،ويعرف ً
أيضا بأنه
القناعــة املصاحبــة للعمــل ،كمــا أن الرضــا الوظيفــي يمثــل اإلشــباعات الت ــي يحصــل عليهــا املوظــف مــن املصــادراملختلفــة الت ــي
ت ــرتبط فــي تصورهــم فــي الوظيفــة الت ــي يشــغلونها ،وبالتالــي فبقــدرمــا تمثــل الوظيفــة مصــدرإشــباعات مختلفــة ،بقــدرمــا ي ــزيد
رضاهــم عــن هــذه الوظيفــة.
ويعتبـرقياس الرضا الوظيفي من أهم املؤشرات واملدخالت الهادفة لتحديد مجاالت التحسيـن في األنظمة واإلجراءات
الداخلية؛ بهدف توفيـربيئة داعمة للموظفيـن؛ لضمان تنميتهم وتطويـرهم باملوارد البشرية (الحنيطي.)15 :2000 ،
وإجر ً
ائيــا يقصــد بالرضــا الوظيفــي فــي هــذا البحــث :شــعور املوظــف العامــل بقــدرمــن الســعادة واالرتيــاح فــي مجــال عملــه،
يســتمده مــن تضافــر عوامــل عــدة؛ منهــا االســتقرار األمنــي واالقتصــادي والنف�ســي ،ورضــا املوظــف عــن مجموعــة العالقــات
اإلنسانية السائدة في محيط العملَّ ،
مما يدفعه إلنتاج أفضل وبطاقة أكبـر؛ وذلك إلشباع احتياجاته ورغباته وتوقعاته في
بيئــة عملــه نحــو العمــل الــذي يشــغله.
ً
واعتمــادا علــى مــا ســبق ،فللرضــا الوظيفــي أهميــة كب ــرى لألف ـراد واملنظمــة ،وكذلــك للمجتمــع ،وذلــك ألن رضــا الفــرد
عــن وظيفتــه هــو أســاس تحقيــق توافقــه النف�ســي والتنظيم ــي واالجتماعــي .فأهميتــه للفــرد ت ــرفع قدرتــه علــى اإلبــداع واالبتــكار،
والدافــع علــى اإلنجــازوتحسي ــن األداء ،والقــدرة علــى تحقيــق املالئمــة مــع البيئــة الت ــي يعمــل بهــا .أمــا أهميتــه بالنســبة للمنظمــة،
فهي تقديم خدمات ذات جودة عالية وخفض معدالت دوران العمل والغيابات والتأخيـرعن مواعيد العمل الرسمـي ،وزيادة
انتماء األفراد للمنظمة ووالئهم ،والرغبة القوية للبقاء فيها .أما أهميته بالنسبة للمجتمع ،فتـرتفع معدالت تقديم الخدمات
والكفــاءة االقتصاديــة ،وانخفــاض معــدالت ت ــرك العمــل ،ممــا يــؤدي إلــى االســتقراراألســري ،وتماســك املجتمــع وتقدمــه.

تحسيـن جودة الحياة الوظيفية

َّ
ً
ً
ً
تأكد لنا كثـرة الجوانب املؤثـرة في أداء املوظف وإنتاجيته ،وتكيفه ً
واقتصاديا مع العمل
واجتماعيا
وصحيا
نفسيا
إذا ما
املطلــوب منــه ،فــإن الباحــث ي ــرى أن هنالــك جوانــب إذا تــم تحســينها واالرتقــاء بهــا ،كان لذلــك عظيــم األث ــرفــي النهــوض باملؤسســة،
ومن ثم االرتقاء بمستوى الحياة الوظيفية ،حيث إن بعضها يندرج تحت محور (التحسيـن في أداء املوظف) ،والثاني يقع ضمن
ما يمكن (تحسينه في مهام املوظف) ،وأما األخيـرفيتمثل في (املناخ الذي يعمل فيه املوظف) ،وتفصيل ذلك على النحو التالي:
 أتحسيـن أداء املوظفإن هذا املدخل من أكثـرمداخل تحسيـن األداء صعوبة؛ الرتباطه املباشرباملوارد البشرية ،فهويـركزفي تحليله للعوامل
املؤثـرة في األداء الكلي للمؤسسة ،على تلك العوامل البشرية املتعلقة بـرغبة املوظف في العمل وقدرته على أدائه ،وما يـرتبط
بهمــا مــن إشــباع حاجاتــه اإلنســانية املرجــوة مــن وراء العمــل .لهــذا ،تعتب ــراملعرفــة والتعليــم والخب ــرة والتدريــب ركائــزأساســية
تحــدد مــدى إيجابيــة تلــك العوامــل البشــرية فــي تأثي ــرها علــى أداء املوظــف ،وأداء املؤسســة ككل بالتبعيــة ،فكفــاءة املوظــف
فــي أداء مــا ُيطلــب منــه مــن نشــاطات ومهــام ،تعتمــد علــى معرفــة املوظــف بمتطلبــات العمــل املــوكل إليــه ،بمــا تشــتمل عليــه مــن
معــارف عامــة ومهــارات فنيــة ومهنيــة ،وخب ـرات ســابقة فــي تنفيــذ العمــل دون الوقــوع فــي أخطــاء (زويلــف .)283 :1993 ،كمــا
تعتمــد كفــاءة األداء البشــري ،علــى مقــدارالعمــل الــذي تســتطيع املــوارد البشــرية إنجــازه فــي الظــروف العاديــة ،وعلــى مقــدارمــا
ً
أنجزتــه املــوارد البشــرية فعــا.
وعليه ،فإن مســتوى األداء الكلي للمؤسســة ي ــرتبط باملجهود البشــري املبذول في ســبيل بلوغ األهداف املســطرة للعمل
املطلوب إنجازه ،حيث يتحدد ذلك املجهود البشري بـرغبة املوارد البشرية في العمل وقدرتها على أدائه ،وأي نقص أو تعطل
في إحداهما مقارنة باألخرى ،من شأنه أن يؤدي إلى عدم توازن املجهود البشري املبذول ،وبالتالي يكون األداء البشري للعمل
املراد تنفيذه ً
ً
منخفضا ً
سيئا ،واألداء الكلي للمؤسسة
تبعا لذلك (عدون.)348 :1998 ،
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إن أداء املوظف هو األمل املنشود لكل مؤسسة ،تسعى لتحسيـن اإلنتاجية ،وتحقيق امليـزة التنافسية ،واالرتقاء بمستوى
َ
الخدمــة املقدمــة منهــا ،مــن أجــل ذلــك ،فــإن هــذا الجانــب ال بــد أن ُينظــر إليــه نظــرة شــمولية ،تشــمل جميــع مناح ــي حيــاة ذلــك
املوظــف .ومــن أجــل ذلــك ،كانــت النظــرة الثاقبــة لتحسي ــن مهــام الوظيفــة ،وهــو مــا ســيتضح فيمــا يلــي.
 -بتحسيـن مهام الوظيفة

ً
يـركزهذا املدخل في تحليله للعوامل املؤثـرة في األداء الكلي للمؤسسة ،على مجموعة من العوامل الفنية تتمثل
أساسا
في نوعية املواد املستخدمة لإلنتاج وكذا طرائق العمل وأساليبه ،حيث كانت اإلدارات التقليدية تعتقد بأن العوامل الفنية
هي العوامل الوحيدة التـي تحدد كفاءة املؤسسة في اإلنتاج (زويلف.)283 :
كما ً
فاملواد األولية تعتبـرمن أهم العناصراملؤثـرة على نشاط املؤسسة ً
ونوعا؛ ألن توفرها بشكل كاف ومستمروبنوعية
جيدة ،من شــأنه أن يبعد املؤسســة عن التعطالت املفاجئة في اإلنتاج؛ ألن أي خلل في املواد األولية يؤث ــرفي كفاءة اإلدارة في
تسيي ــراملخزونــات ،والت ــي لهــا أهميــة كبي ــرة فــي توفي ــرمــا تحتاجــه املؤسســة مــن مــواد أوليــة مختلفــة فــي الوقــت املناســب ،للقيــام
بعمليــة اإلنتــاج فــي أحســن الظــروف (عــدون .)92 :كمــا أن طبيعــة العمــل الــذي تؤديــه املــوارد البشــرية ،ومــا يتصــف بــه مــن
متطلبات وتحديات ،وما يقدمه من فرص العمل املمتع ،له بالغ األثـرعلى كفاءة األداء البشري في املؤسسة ،فمن جهة نجاح
العمليــة اإلنتاجيــة رهي ــن بمــدى تطــور وســائل اإلنتــاج ،ومــن جهــة أخــرى فــاألداء الناجــح للمــوارد البشــرية رهي ــن بمــدى جــودة
ومناســبة تلــك الوســائل والتقنيــات للمــوارد البشــرية أثنــاء تنفيــذ العمليــات اإلنتاجيــة (ماريــون.)273 :1988 ،
ممــا ســبق ،يتضــح أهميــة تحسي ــن مهــام الوظيفــة؛ حيــث إن ذلــك محــور متشــعب الجوانــب ،فمــن املســتبعد تحقيــق
َّ
التحســن فــي مهــم الوظيفــة ،إال إذا كان هنــاك وعــي است ـراتيجي بــكل الجوانــب املؤديــة إلــى هــذا التحسي ــن؛ مــن خــال توفي ــر
ّ
الوســائل واألدوات ،والتقنيــات املطلوبــة .وإذا توفــركل مــا ســبق ،فيتبقــى تهيئــة املنــاخ الوظيفــي .وهــذا مــا يتبنــاه املحــور القــادم.
 -جتحسيـن املناخ الوظيفي

تعطي البيئة التـي تؤدي فيها املوارد البشرية وظيفتهاً ،
فرصا لتحسيـن مستويات األداء ،لهذا يـركزهذا املدخل في تحليله
للعوامل املؤثـرة في األداء الكلي للمؤسسة ،على مجموعة من العوامل الثقافية والتـي تتضمن ْ
نوعين من العوامل ،منها ما يتعلق
بشخصية املوارد البشرية ،ومنها ما يتعلق باملناخ التنظيمـي السائد في املؤسسة ،فاألولى (العوامل الثقافية الذاتية) التـي يتحدد
على ضوئها سلوك املوارد البشرية ،ومدى جديتها وتفانيها في العمل وقدرتها على تحمل املسؤولية في إنجازالعمل في وقته املحدد،
لهذا فإن النقائص الذاتية للموارد البشرية في الجانب األخالقي ،ستنعكس ً
سلبيا على مستوى أدائها لألعمال املوكلة إليها ،مما
يجعل املوارد البشرية بحاجة لإلرشاد والتوجيه املستمرمن قبل الرئيس املشرف عليها (وحيد.)60 :2001 ،
َّأما الثانية (العوامل الثقافية التنظيمية) فتتحدد على ضوئها ثقافة املؤسسة بكل أبعادها املادية والفنية والتنظيمية،
والت ــي لهــا أث ــرواضــح علــى مســتوى األداء البشــري ،فــأداء املــوارد البشــرية يكــون متسـ ًـقا ومنسـ ً
ـجما مــع قيمهــا الشــخصية ،ولهــذا
حي ــن تكــون القيــم الشــخصية للمــوارد البشــرية شــبيهة بالقيــم الســائدة فــي املــكان الــذي تعمــل فيــه ،يدفعهــا ذلــك للتفاعــل مــع
مجموعة العمل بعدة طرائق إيجابية ،تؤدي في النهاية لتحسيـن أدائها ،مما يؤهلها للوصول إلى مستوى األداء البشري الناجح،
وباملقابــل حي ــن تحــس املــوارد البشــرية باختــاف قيمهــا الشــخصية عــن القيــم الســائدة فــي مــكان العمــل ،يجعلهــا ذلــك تتصــرف
علــى نحــو يختلــف عــن مجموعــة العمــل ،ممــا يــؤدي إلــى نشــوء الصـراع الــذي يقلــل انجــذاب املــوارد البشــرية لجماعــة العمــل،
فتســوء كفاءتهــا فــي أداء مــا طلــب منهــا تنفيــذه مــن أعمــال ،و ينخفــض األداء الكلــي للمؤسســة تبعــا لذلــك (منــدل.)22 :1981 ،
لهــذا ،يقــع علــى عاتــق إدارة املؤسســة توضيــح القيــم التنظيميــة للمــوارد البشــرية ،وخاصــة تلــك الت ــي تعمــل فــي املســتوى
التنفيذي ،فتدني مستويات األداء البشري تكون ً
غالبا نتيجة ضعف االتصال بي ــن إدارة املؤسسة واملوارد البشرية العاملة
تحــت إشـرافها.
إن هــذه املحــاور الثالثــة تتكامــل لتمنــح املؤسســة مجموعــة مــن العوامــل الهامــة والت ــي لهــا أث ــرها الفعــال فــي إرســاء مبــادئ
وقيم ،ومنح صالحيات وحوافزللعامليـن ،إضافة إلى توفيـرمناخ حيوي مالئم ،يدفع عجلة العمل املؤس�سي الخالق ،والذي
بــدوره يدفــع عجلــة التنميــة املســتدامة فــي ربــوع مملكتنــا الحبيبــة.
223
9

Published by Arab Journals Platform, 2019

Arab Journal of Administration ?????? ??????? ???????, Vol. 39 [2019], No. 2, Art. 10

كيفية تحسين جودة الحياة الوظيفية بالقطاع الحكومي السعودي وقياس أثرها على أداء العاملين

الدراسات السابقة

ّ
االطــاع
عمــد الباحــث إلــى االســتفادة مــن بعــض الدراســات الســابقة؛ مــن الدراســات العربيــة واألجنبيــة؛ لإلفــادة منهــا فــي ِ
ْ
محورين ،وذلك على النحو التالي:
على بعض الجوانب ذات الصلة بموضوع الدراسة ،وقد تم تقسيم الدراسات السابقة إلى

املحور األول :الدراسات املتعلقة بجودة حياة العمل:
- -1دراسة ما�ضي )2014( ،بعنوان « جودة الحياة الوظيفية وأثـرها على مستوى األداء الوظيفي للعامليـن» وهي دراسة
تطبيقيــة علــى الجامعــات الفلســطينية ،هدفــت إلــى التعــرف علــى جــودة الحيــاة الوظيفيــة وأث ــرها علــى مســتوى األداء،
مــن خــال عينــة بلغــت ( )344مــن حجــم املجتمــع الكلــي البالــغ ( ،)3254وتــم اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي لهــذا
ً
إحصائيــا بي ــن أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة واألداء الوظيفــي إلــى عــدة نتائــج؛ منهــا :وجــود
الغــرض ،وتوصلــت الدراســة
َّ
وو
عالقــة دالــة بي ــن أداء العاملي ــن ،جــود تأثي ــرمهــم ذي داللــة إحصائيــة ألبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة ،وأن مــن أهــم
األبعاد تأثي ًـرا في األداء الوظيفي ،تتمثل في فرص التـرقي والتقدم الوظيفي ،والعالقات االجتماعية ،واالستقرارواألمان
الوظيفــي ،واملشــاركة فــي اتخــاذ القـرارات ،وب ـرامج التدريــب والتعلــم ،والتــوازن بي ــن الحيــاة الشــخصية والحيــاة الوظيفيــة.
- -2دراســة  )2014( Hamid Zare et al.بعنــوانIdentification the “components of quality of work life and :
 .”measuring them in faculty” University Tehran of membersالتعــرف علــى أبعــاد ومقاييــس جــودة الحيــاة
الوظيفيــة بي ــن أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة طه ـران» ،وتهــدف إلــى التعــرف علــى أبعــاد ومقاييــس جــودة الحيــاة
الوظيفية بيـن أعضاء هيئة التدريس ،من خالل دراسة وقياس العوامل املتعلقة باملحتوى الوظيفي بيـن أعضاء هيئة
التدريــس ،ودراســة وقيــاس العوامــل املتعلقــة باألبعــاد االقتصاديــة لجــودة الحيــاة الوظيفيــة ،ودراســة وقيــاس العوامــل
املتعلقــة باألبعــاد االجتماعيــة لجــودة الحيــاة الوظيفيــة بي ــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،ودراســة وقيــاس العوامــل املتعلقــة
بتحقيــق التــوازن بي ــن العمــل والحيــاة ألعضــاء هيئــة التدريــس ،مــن خــال تطبيــق الدراســة علــى جامعــة طهران اإلي ـرانية
بعينــة تبلــغ ( )184عضـ ًـوا مــن هيئــة التدريــس مــن أصــل مجتمــع الدراســة البالــغ ( )235عضـ ًـوا ،حيــث تــم اســتخدام
أســلوب االســتبانة كأداة لجمــع البيانــات والت ــي تــم است ــرداد عــدد ( )177اســتبانة صحيحــة .وقــد توصلــت الدراســة
لعــدة نتائــج؛ مــن أهمهــا عــدم رضــا أعضــاء هيئــة التدريــس عــن العوامــل االقتصاديــة لجــودة الحيــاة الوظيفيــة املتبعة في
الجامعــة ،وعــن الرعايــة الصحيــة وكذلــك األمــن الوظيفــي ،وكانــت هنــاك درجــة موافقــة محايــدة حــول تحقيــق التــوازن
بي ــن العمــل والحيــاة ،وكذلــك أظهــرت النتائــج أعلــى درجــات املوافقــة علــى أهميــة العوامــل االجتماعيــة ملجتمــع العمــل.
- -3دراسة  ، (2012) Sinhaبعنوان «« »Factors Affecting Quality of Workالعوامل املؤثـرة في جودة الحياة الوظيفية:
دراســة تطبيقيــة علــى املؤسســات الهنديــة» ،وقــد طبقــت هــذه الدراســة علــى املؤسســات الهنديــة ،وهدفــت إلــى تعريــف
العوامــل املؤث ــرة فــي جــودة حيــاة الوظيفــة مــن واقــع املؤسســات الهنديــة ،ومكونــات كل عامــل مــن هــذه العوامــل لجــودة
الحياة الوظيفية من خالل عينة مكونة من () 100مديـرمن املستوى املتوسط لإلدارة باملؤسسات املختلفة في الهند.
اســتخدمت الدراســة األســلوب الوصفــي؛ للتعــرف علــى أهــم العوامــل الت ــي تلعــب ً
دورا ً
هامــا بي ــن املوظفي ــن ،والعوامــل
األهم واألبعاد املكونة لها .وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها استخالص ثالث عوامل مؤثـرة بخبـرات
جودة الحياة الوظيفية للمدراء العامليـن في املستوى املتوسط للمنظمة :هي التوجه نحو دعم العالقات في املنظمة،
والتوجــه نحــو التكيــف املنهــي فــي املســتقبل ،والتوجــه نحــو تحديــد املصي ــرالذات ــي والنظــام الشــامل للمنظمــة ،وخلصــت
لت ــرتيب هذه العوامل حســب األهمية في إشــباع حاجات ورغبات العاملي.
- -4دراسة Investigating the Relationship between Quality of Work Life and Organizational« :)2010( Daud
« Commitment among “Firms Malaysian in employeesالعالقــة بي ــن مجموعــة مــن األبعــاد لجــودة الحيــاة
الوظيفيــة وااللت ـزام التنظيم ــي فــي أوســاط العاملي ــن فــي الشــركات املالي ــزية» ،و هدفــت إلــى التعــرف علــى العالقــة بي ــن
مجموعة من األبعاد لجودة الحياة الوظيفية وااللتـزام التنظيمـي في أوساط العامليـن في الشركات املاليـزية ،من خالل
اختبــارعــدة متغي ـرات رئيســية لجــودة الحيــاة الوظيفيــة؛ وهــى املشــاركة فــي صنــع القـرار ،النمــو والتطوي ــر ،اإلشـراف،
واألجــور والحوافــز ،العالقــات االجتماعيــة ،وعالقتهــا بااللت ـزام التنظيم ــي والتعــرف علــى مســتوياته مــن خــال اختبــار
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مكونــات وأنــواع االلت ـزام التنظيم ــي العاطفــي واملعيــاري واالســتمراري القائــم علــى قلــة البدائــل ،واالســتمراري القائــم
علــى التكلفــة ،وقــد طبقــت هــذه الدراســة علــى عــدد ( )60منظمــة أعمــال فــي مالي ــزيا ،بعينــة مكونــة مــن ( )500موظــف فــي
املستويات اإلشرافية واملسئولي ــن التنفيذيي ــن في الشركات املختلفة في مالي ــزيا .وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج منها
وجود عالقة وتأثيـرإيجابي بيـن ثالثة من أبعاد جودة الحياة الوظيفية ،وااللتـزام التنظيمـي العاطفي ،وهي العالقات
االجتماعيــة ،واملشــاركة ،واألجــور واملكافــآت ،كمــا أظهــرت وجــود عالقــة ارتبــاط إيجابــي بي ــن اثني ــن مــن أبعــاد جــودة
الحيــاة الوظيفيــة وااللت ـزام التنظيم ــي املعيــاري وهــي العالقــات االجتماعيــة واألجــور واملكافــآت ،وأيضــا أظهــرت النتائــج
وجــود عالقــة ارتبــاط إيجابــي بي ــن أربعــة مــن أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة وااللت ـزام التنظيم ــي االســتمراري املرتبــط
بالبدائــل ،وهــي العالقــات االجتماعيــة ،واألجــور واملكافــآت واملشــاركة ،كمــا أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتبــاط إيجابــي
بي ــن ثالثــة مــن أبعــاد جــودة الحيــاة واإلش ـراف ،وااللت ـزام التنظيم ــي االســتمراري املرتبــط بالتكلفــة ،ووعــي املشــاركة،
والنمــو والتطوي ــر ،واإلشـراف.
- -5دراسة فيـروز )2010( ،بعنوان «دور إدارة الحياة الوظيفية في تحفيـزالعامليـن في املؤسسات الصغيـرة واملتوسطة،
وهدفت إلى التعرف على إدارة الحياة الوظيفية بصفة عامة ،بإبـرازأهميتها وأهدافها ودور كل من الفرد واملؤسسة في
رفع الروح املعنوية للموظفيـن .طبقت هذه الدراسة على جميع العامليـن بشركة مامـي للمشروبات الغازية بسطيف
ً
والبالغ عددهم (376
)موظفا .وتوصلت لعدة نقاط من أهمها ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي لدى العامليـن لشعورهم
باألمــان فــي شــأن تطورهــم الوظيفــي ،وانخفــاض درجــة الن ـزاعات والخالفــات بي ــن العاملي ــن ،وخرجــت الدراســة بعــدة
توصيــات مــن أهمهــا ضــرورة االهتمــام بالعنصــرالبشــري ،والعمــل علــى تحقيــق رغباتــه وميولــه ،وتنميــة قدراتــه وتحقيــق
طموحاته في حدود اإلمكانيات املتوفرة ،وعند اختيارالعامليـن يجب االعتماد على املعاييـرالعلمية املبنية على أساس
الكفــاءة واملؤهــات؛ بغــرض املحافظــة علــى وجــود التوافــق واالنســجام بي ــن إمكانيــات وقــدرات العامــل ،ومتطلبــات
منصــب العمــل ،باإلضافــة لضــرورة وضــوح سياســة الت ــرقية؛ مــن حيــث الشــروط الــازم توافرهــا فــي املرشحي ــن علــى كل
املســتويات ،واإلعــان عــن الفــرص والشــروط لجميــع العاملي ــن؛ بمــا يــؤدي إلــى الشــعور بالعدالــة ،ويؤث ــرباإليجــاب علــى
مســتوى العالقــات اإلنســانية بي ــن العاملي ــن مــن جهــة ،والعاملي ــن واإلدارة مــن جهــة أخــرى؛ ً
تجنبــا أليــة صراعــات .كمــا
أوصــت الدراســة بتعويــض محــدودي فــرص الت ــرقية لرفــع معنويــات العاملي ــن وخاصــة القدامــى منهــم وإشــباع حاجاتهــم
للتقديـرواالحتـرام؛من خالل تكليفهم بمهمة تدريب املوظفيـن الجدد ،ومنحهم فرصة مناقشة بعض مشاكل العمل،
ومحاولــة تقديــم حلــول ملواجهتهــا ،وتصميــم مســارات الت ــرقي لــكل وظيفــة أو مجموعــة وظيفيــة بشــكل واضــح ،بمــا يتيــح
لشــاغلي كل مجموعــة الفــرص املناســبة للتقــدم.
- -6دراســة املغربــي )2004( ،بعنــوان «جــودة حيــاة العمــل وأث ــرها فــي تنميــة ااالســتغراق الوظيفــي» وهــي دراســة ميدانيــة
تمثلــت فــي إج ـراء مــا يقــارب ( )30لقــاء مــع الفئــات الثــاث ملجتمــع الدراســة ،مــن إداريي ــن ،وأطبــاء ،وفنيي ــن ،باملراكــز
الطبيــة املتخصصــة فــي جامعــة املنصــورة .وقــد توصــل الباحــث لوجــود مجموعــة مــن الظواهــرالدالــة علــى وجــود قصــور
فــي عوامــل جــودة حيــاة العمــل ،والت ــي منهــا عــدم رضــا بعــض الفئــات العاملــة عــن األجــور واملكافــآت واملزايــا والعوائــد الت ــي
يحصلون عليها ،والســيطرة الكاملة للرؤســاء على عملية اتخاذ القرارات وعدم اإلنصات آلراء العاملي ــن وتجاهل ردود
أفعالهم ،والدور الســلبي للرؤســاء في تكوي ــن وتنمية األفراد؛ لتكوي ــن قيادات املســتقبلَّ .
وقدم الباحث عدة توصيات؛
مــن أهمهــا ضــرورة إعــادة هيكلــة نظــام املكافــآت والحوافــزاملاديــة ،بمــا يســمح للعاملي ــن بالحصــول علــى املــردود املناســب
ملــا يبذلونــه مــن جهــد وفكــر ،يســهم فــي توفي ــرحيــاة وظيفيــة مســتقرة للعاملي ــن ،و إعــداد الدراســات التفصيليــة الالزمــة
لتحليــل وتوصيــف الوظائــف ،بمــا يــؤدي لتفعيــل اإلث ـراء الوظيفــي ،وتطبيــق املفاهيــم الســلوكية والتنظيميــة الحديثــة؛
مثــل تمكي ــن العاملي ــن ،والــذي يتطلــب بــدوره مراجعــة دوريــة لبطاقــات الوصــف الوظيفــي ،واســتثماراملســتوى الثقافــي
للعاملي ــن ،والعمل على حســن انتقاء القادة واملشرفي ــن ،على أن تتوفرفيهم القدرة واملهارة؛ لتشــجيع مرؤوســيهم على
املشــاركة فــي صياغــة الخطــط واألهــداف ،وصنــع واتخــاذ القـرارات ،والتـركي ــزعلــى النواح ــي اإلنســانية واإلنتاجيــة ً
معــا.
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كيفية تحسين جودة الحياة الوظيفية بالقطاع الحكومي السعودي وقياس أثرها على أداء العاملين

املحور الثاني :الدراسات املتعلقة بأداء العامليـن:
-1

-2

-3

-4

دراســة ب ــن منصــور )2014( ،بعنــوان «االســتقرارالوظيفــي وعالقتــه بــأداء العاملي ــن فــي القطــاع الخــاص» وهــي دراســةميدانيــة باملؤسســة الخاصــة صرمــوك للمشــروبات الشــرقية – بســطيف ،حيــث هدفــت هــذه الدراســة إلــى كشــف
العالقــة بي ــن االســتقرار الوظيفــي واألداء الوظيفــي فــي مؤسســات القطــاع الخــاص ،وتق�صــى العوامــل التنظيميــة
املاديــة ،واالقتصاديــة واالجتماعيــة الت ــي تؤث ــرفــي كال املتغيـري ــن ،ومحاولــة التأكيــد علــى أهميــة املــوارد البشــرية بالنســبة
ً
ً
للتنظيمــات ،وطبقــت الدراســة علــى عينــة تكونــت مــن ( )53عامــا مــن املجتمــع الكلــي البالــغ ( )265عامــا ،شــملت كل
الفئات الفاعلة في املؤسسة ،وتوصلت إلى عدة نتائج؛ من أهمها أن هناك عالقة سببية بيـن االستقرارالوظيفي واألداء
الوظيفي ،وأن االســتقرارالوظيفي في املؤسســة هو ظاهري؛ َّ
ألن العمال لديهم ســلوك ســلبي ً
نظرا لعدم حصولهم على
اإلشــباع الكافــي الــذي ي ــزرع فيهــم الرغبــة نحــو العمــل واملؤسســة ،وأن أداء العمــال خـ ٍـال مــن الفاعليــة والتمي ــز؛ بســبب
سياســة اإلكـراه وأســلوب الجـزاء والعقــاب الــذي تضعــه املؤسســة كاست ـراتيجية للعمــل .وخرجــت الدراســة بمجموعــة
مــن التوصيــات والت ــي منهــا ضــرورة املحافظــة علــى املــوارد البشــرية للمؤسســة ،خاصــة ذوي الخب ــرة والكفــاءة عــن طريــق
التحفي ــز ،وضــرورة كســب انتمــاء العمــال للقطــاع الــذي يعملــون بــه ،وإشــعارهم بالطمأنينــة واألمــان علــى مســارهم
الوظيفــي ،وتوفي ــرمنــاخ عمــل يســتند إلــى العدالــة التنظيميــة ،والعمــل علــى توفي ــرمتطلبــات العامــل ،وتحقيــق الرضــا
الوظيفــي لــه ،وتوفي ــرفــرص التطوي ــروالتقــدم الوظيفــي ،وإشــعاراملوظــف بتحقيــق ذاتــه.
دراســة  “Do Human ResourcePerformance Employee Affect Practices?” :)2014) Irfan and Aitzazهــلممارســات املــوارد البشــرية تؤث ــر علــى األداء الوظيفــي» وتهــدف إلــى اإلجابــة علــى الســؤال الرئي�ســي للدراســة ،وهــو :هــل
ممارسات املوارد البشرية املرتبطة بشكل مباشربأبعاد جودة الحياة الوظيفية ،تؤثـرفي األداء الوظيفي للعامليـن؟ من
خالل دراسة العالقة بيـن االلتـزام التنظيمـي وتعزيـزاألداء الوظيفي للعامليـنً ،
وأيضا دراسة العالقة بيـن التعويضات
املقدمــة علــى أســاس التمي ــز واألداء الوظيفــي .تــم تطبيــق الدراســة علــى (ً ) 92
فرعــا ألكب ــر ثالثــة بنــوك فــي مدينــة لهــور
الباكستانية ،من خالل عينة بلغ حجمها () 500موظف ،وقد توصلت الدراسة لوجود عالقة ارتباط قوية بيـن االلتـزام
التنظيم ــي وتعزي ــزاألداء الوظيفــي للعاملي ــن ،ووجــود عالقــة ارتبــاط قويــة بي ــن الشــفافية فــي توظيــف واختيــارالعاملي ــن
وتعزي ــزاألداء الوظيفــي لهــمً ،
وأيضــا وجــود عالقــة ارتبــاط قويــة بي ــن التعويضــات املقدمــة علــى أســاس التمي ــزفــي العمــل
وتعزي ــزاألداء الوظيفــي ،وعالقــة ارتبــاط أخــرى قويــة بي ــن ب ـرامج التدريــب والتطوي ــروتعزي ــزاألداء الوظيفــي للعاملي ــن.
دراســة  »Application Bank State A: Performance« )2013) Halimقيــاس أداء العاملي ــن فــي قطــاع الخدمــات-دراســة تطبيقيــة علــى البنــك الحكوم ــي» ،وتهــدف إلــى دراســة وقيــاس أداء العاملي ــن فــي قطــاع الخدمــات ألحــد البنــوك
الحكوميــة فــي ت ــركيا ،والتعــرف علــى أهــم العوامــل املؤث ــرة فــي أداء العاملي ــن فــي البنــك ،وقــد ضــم مجتمــع البحــث مــا يقــارب
ً
موظفا من العامليـن في قطاع الخدمات بأحد البنوك الحكومية ،حيث بلغ حجم العينة () 500موظف ،وقد
()20.000
ـعور
توصلت الدراســة لعدة نتائج من أهمها وجود تأثي ــرإيجابي لشـ العاملي ــن باالنتماء في أداء العاملي ــن بالبنك ،ووجود
تأثي ــرعلى األداء من قبل السلوك القيادي واإلشرافي ،و أنه ال يوجد تأثي ــرإيجابي لكل من (الرواتب املمنوحة للعاملي ــن،
مســتوى الرضــا الوظيفــي ،أنظمــة الت ــرقيات والتقــدم الوظيفــي ،عالقــات العمــل ،والحوافــز) فــي األداء الوظيفــي للعاملي ــن.
دراســة خليفــات ،واملطارنــة )2010( ،بعنــوان «أث ــرضغــوط العمــل فــي األداء الوظيفــي لــدى مدي ــري املــدارس األساســيةْ
استبانتين ،تم
الحكومية في إقليم جنوب األردن» وهي دراسة طبقت على املدارس الحكومية باألردن من خالل تطويـر
توزيعهمــا علــى عينــة الدراســة البالغــة (ً )331
معلمــا ومعلمــة .هدفــت إلــى التعــرف علــى أث ــرضغــوط العمــل فــي أداء املدي ــر
ً
)معلما لدى مديـري املدارس الحكومية في إقليم جنوب األردن ،وقد توصلت الدراسة إلى أن مصادر
واملديـرة ،و(985
ً
ضغــوط العمــل مــن أهمهــا أن مســتوى الضغــوط فــي األداء لــدى املــدراء كان متوســطا مــن صـراع الــدور ،وغمــوض الــدور
وعــبء الــدور واملشــكالت الشــخصية للمدي ــر .وفــي ضــوء تلــك النتائــج الت ــي خرجــت بهــا الدراســة ،أوصــت بتوفي ــرفــرص
النمــو املنهــيَّ ،
ممــا يســاعد املــدراء علــى إدارة العمــل بشــكل فعــال ويحــد مــن مســتوى الضغــوط لديهــم ،وأوصــت الدراســة
بعدة توصيات؛ منها الت ــرقية والتقدم بصورة موضوعية وعادلة ،وبناء جسور التواصل بي ــن املديـري ــن واملعلمي ــن من
خالل إجراء دورات تدريبية للمديـريـن باستمرار؛ من أجل معرفة مديـري املدارس واملعلميـن والطلبة ،كيفية مواجهة
الضغــوط ومعالجتهــا والتغلــب عليهــا ،كــذا إجـراء مزيــد مــن الدراســات املتعلقــة بتأثي ــرضغــوط العمــل فــي األداء الوظيفــي
ملدي ــري املــدارس الحكوميــة والخاصــة.
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التعليق على الدراسات السابقة
مــن خــال اســتعراض مجموعــة الدراســات الســابقة ،والت ــي تنــاول بعضهــا التـركي ــز علــى األبعــاد الرئيســية للحيــاة
الوظيفيــة ،وكذلــك علــى أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة ،هدفــت دراســة (في ــروز)2010 ،إلــى التعــرف علــى أهميتهــا وأهدافهــا،
كل مــن الفــرد واملؤسســة فيهــا علــى إدارة الحيــاة الوظيفيــة بصفــة عامــة ،وفــي رفــع الــروح املعنويــة ألب ــرز األســس النظريــة
ودور ٍ
للحوافــز ،واملوظفي ــن ،وتحسي ــن مســتوى أدائهــم ،والتعــرف علــى مــدى اهتمــام اإلدارة الوظيفيــة للعاملي ــن فــي املؤسســات
الصغي ــرة واملتوســطة ،ومــدى اهتمــام األف ـراد بمســاراتهم الوظيفيــة فــي املؤسســات الصغي ــرة واملتوســطة.
كمــا ركــزت دراســة (ما�ضــي )2014 ،علــى التعــرف علــى جــودة الحيــاة الوظيفيــة وأث ــرها علــى مســتوى األداء،وتناولــت
دراسة (بـن منصور) 2014 ،كشف العالقة بيـن االستقرارالوظيفي واألداء الوظيفي،وتق�صي أثـرالعوامل التنظيمية املادية
واالقتصادية واالجتماعية الت ــي تؤث ــرعلى كال املتغي ــري ــن ،وركزت على إب ـرازأهمية املورد البشــري .وهدفت دراســة (خليفات
واملطارنــة ) 2010 ،إلــى التعــرف علــى أث ــر ضغــوط العمــل فــي األداء الوظيفــي لــدى مدي ــري املــدارس الحكوميــة فــي األردن .كمــا
هدفــت دراســة (املغربــي )2004 ،إلــى دراســة جــودة حيــاة العمــل ،وأث ــرها فــي تنميــة االســتغراق الوظيفــي.
ً
أما الدراسة الحالية ،فتتفق مع معظم هذه الدراسات في أنها
جميعا تتناول تحسيـن جودة الحياة الوظيفية ،وتسعى
للوصول إلى أفضل الســبل لتحسي ــن األداء الوظيفي ،كما تتفق مع معظم هذه الدراســات في منهج الدراســة .إال أن الدراســة
الحاليــة تختلــف مــع الدراســات الســابقة فــي عينــة ومجتمــع الدراســة ،كمــا تختلــف معهــا ً
أيضــا فــي أنهــا اســتهدفت ثالثــة قطاعــات
ً
ً
قطاعا
حيوية لها تأثي ــرها في العمل الوظيفي ،فشــملت بذلك
عريضا من مؤسســات املجتمع.
أمــا دراســة )2014( Irfan & Aitzazفهدفــت إلــى معرفــة مــدى تأثي ــرممارســات املــوارد البشــرية املرتبطــة بشــكل مباشــر
بأبعاد جودة الحياة الوظيفية على األداء الوظيفي للعامليـن من خالل دراسة العالقة بيـن االلتـزام التنظيمـي وتعزيـزاألداء،
ودراســة العالقــة بي ــن الشــفافية فــي االختيــاروالتعيي ــن واألداء ،وكذلــك العالقــة بي ــن ب ـرامج التدريــب والتطوي ــرواألداء.
أمــا دراســة ( )2014( Hamid Zaraفهدفــت إلــى التعــرف علــى أبعــاد ومقاييــس جــودة الحيــاة الوظيفيــة مــن خــال دراســة
وقيــاس العوامــل املتعلقــة باملحتــوى الوظيفــي ،وتلــك املتعلقــة باألبعــاد االقتصاديــة لجــودة الحيــاة الوظيفيــة ،ودراســة وقيــاس
العوامل املتعلقة باألبعاد االجتماعية لجودة الحياة الوظيفية ،وقياس العوامل املتمثلة بتحقيق التوازن بيـن العمل والحياة.
وهدفــت دراســة ( )2013( Halimإلــى قيــاس أداء العاملي ــن والتعــرف علــى أهــم العوامــل املؤث ــرة فيــه ،وهدفــت دراســة
( )Sinaha, 2012إلى تعريف العوامل املؤثـرة في جودة الحياة الوظيفية ،حيث توصلت الستخالص أهم  3عوامل هي التوجه
نحو تحديد املصيـرالذاتـي والنظام الشامل للمنظمة ،والتوجه نحو التكيف املنهي في املستقبل ،ودعم العالقات في املنظمة.
أمــا دراســة  )2010( Daudفهدفــت إلــى التعــرف علــى العالقــة بي ــن مجموعــة مــن أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة وااللت ـزام
التنظيمـي من خالل اختبارعدة متغيـرات لجودة الحياة الوظيفية وهي املشاركة في صنع القرار ،والنمووالتطويـر ،واإلشراف
واألجور والحوافز ،والعالقات االجتماعية وعالقتها بااللتـزام التنظيمـي.
أمــا الدراســة الحاليــة ،فقــد هدفــت إلــى تحسي ــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة بالقطــاع الحكوم ــي الســعودي ،لــذا اســتهدفت
الوقــوف علــى مســتوى األداء الوظيفــي فيهــا ،ودراســة أفضــل الســبل لالرتقــاء بمســتواها .وقــد امتــازت هــذه الدراســة بشــمولية
عينتهــا ،فقــد تكـ َّـون مجتمــع البحــث مــن ثــاث مؤسســات حكوميــة بالســعودية؛ وهــي وزارة العــدل وجامعــه امللــك فيصــل والهيئة
امللكيــة بالجبيــل .وقــد تــم اختيــارهــذه الجهــات؛ نظـ ًـرا لعــدة أســباب؛ منهــا َّأن وزارة العــدل تقــوم بتقديــم خدمــات اجتماعيــة
لجميــع الفئــات فــي املجتمــع وحلــول القضايــا االجتماعيــة والتجاريــة ،كمــا تقــوم جامعــة امللــك فيصــل بتقديــم خدمــات تعليميــة
وبحثيــة ،ولديهــا أعضــاء هيئــة تدريــس وكــوادربحثيــة عاليــة التأهيــل ،وكذلــك تقـ ِّـدم الهيئــة امللكيــة خدمــات اجتماعيــة وتجاريــة
وتعليميــة وصحيــةَّ ،
ممــا يجعــل مــن هــذه العينــة مؤسســات ممثلــة لطبيعــة بيئــة العمــل الحكوم ــي فــي اململكــة.
وفي ضوء ذلك ،فإن نتائج اإلحصائية للعينة املختارة ،من املفتـرض أنه تغطي قطاعات تقدم خدمات متكاملة للمجتمع
الســعودي ،ممــا يكــون لــه عظيــم األث ــر فــي الوقــوف علــى مســتوى األداء الوظيفــي ومــن ثــم اقت ـراح مــا يمكــن تطوي ــره وتحســينه.
وتســتفيد الدراســة الحاليــة مــن جميــع الدراســات الســابقة فــي االست ــرشاد ُّ
بتوجهاتهــم فــي تنــاول أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة،
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ومن ثم اختيارأبســط التقســيمات ملحاور هذه القضية الحيوية .كما اســتفادت الدراســة الحالية من الدراســات الســابقة في
جانب أبعاد جودة الحياة الوظيفية؛ حيث ركزت الدراســة الحالية على انتقاء أفضل أســاليب تقســيم هذه األبعاد ،وكيفية
اإلفــادة منهــا فــي العمــل علــى تحسي ــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي املؤسســات الحكوميــة ،بغيــة التوصــل إلــى املســتوى املنشــود.

البيانات اإلحصائية وتحليل النتائج
يعرض الباحث في هذا املبحث بيانات ونتائج الدراسة امليدانية التـي ضمت آراء ووجهات نظر«ُ »482مفردة حول تأثيـر
نمــط اإلدارة علــى الحيــاة الوظيفيــة ،الرضــا الوظيفــي ،والتطوي ــروأث ــره فــي تحسي ــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة ،وفيمــا يلــي ً
عرضــا
لهــذه البيانــات والنتائــج:
- -1توصيف عينة الدراسة:
يوضح الجدول التالي توصيف عينة الدراسة ،وذلك فيما يلي:
جدول رقم ()1
توصيف عينة الدراسة امليدانية وفق (جهة العمل)
ك
198
121
163
482

املتغيـرات
الهيئة امللكية
جامعة امللك فيصل
وزارة العدل
املجموع

%
41.1
25.1
33.8
100

يتضــح مــن بيانــات الجــدول رقــم ( )1أن عينــة البحــث تمثلــت فــي عــدد مــن العاملي ــن بعــدد مــن الجهــات الحكوميــة وهــي
«الهيئة امللكية ،جامعة امللك فيصل ،وزارة العدل» ،وذلك بنسبة  %41.1ملوظفي الهيئة امللكية ،تالها في املرتبة الثانية
موظفــي «وزارة العدل»بنســبة  %33.8ثــم موظفــي «جامعــة امللــك فيصــل» بنســبة .%25.1
250
198

200

163
150

121

100
50
0
وزارة العدل

جامعة الملك فيصل

الهيئة الملكية

- -2آراء املبحوثي ــن حــول تأثي ــرنمــط اإلدارة علــى الحيــاة الوظيفيــة ،الرضــا الوظيفــي ،وأث ــرالتطوي ــرفــي تحسي ــن جــودة
الحيــاة الوظيفيــة
يوضح الجدول التالي حساب التكرارات والنسب آلراء املبحوثيـن حول تأثيـرنمط اإلدارة على الحياة الوظيفية ،الرضا
الوظيفي ،والتطويـروأثـره في تحسيـن جودة الحياة الوظيفية ،وذلك فيما يلي:
228
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جدول رقم ()2
يبيـن آراء املبحوثيـن حول تأثيـرنمط اإلدارة على الحياة الوظيفية ،الرضا الوظيفي،
وأثـرالتطويـرفي تحسيـن جودة الحياة الوظيفية
م

أوافق أوافقماإلى حد ال أوافق
بشدة
ك  %ك  %ك %

العبارة

املحور األول :تأثيـرنمط اإلدارة على الحياة الوظيفية

ال أوافق
ً
نهائيا
ك %

االتجاه

 1دراسة التأثيـرات التنظيمية لها أثـرها على جودة حياة العمل  2.5 12 7.5 36 59.8 288 30.3 146أوافق إلى
حد ما
 28.4 137 33 159 26.8 129 11.8 57ال أوافق
 2يهتم القطاع الحكومـي بمستوى جودة الحياة الوظيفية
تحرص
املؤسسات الحكومية على خلق موظف مستقرقادر  28.4 137 50 241 17.8 86 3.7 18ال أوافق
 3على اإلبداع
 4تخلق املؤسسات الحكومية ً
جوا من املنافسة بيـن العامليـن  24.9 120 57.1 275 14.3 69 3.7 18ال أوافق
املحور الثاني :الرضا الوظيفي
 20.5 99 6.2 30 50 241 23.2 112أوافق إلى
 5للهياكل التقليدية الجامدة في الوظائف باملؤسسات
الحكومية ٌ
حد ما
دور كبيـرفي تـرك املوظفيـن للعمل الحكومـي
 6ارتفاع درجات الطموح لدى املوظفيـن وراء ابتعادهم عن  7.7 37 9.3 45 38.6 186 44.4 214أوافق
شغل وظيفة في العمل املؤس�سي الحكومـي
بشدة
احتياجات املوظف ،تدفعه للبحث عن عمل متحرر 0 0 0.2 1 37.8 182 62 299 ،أوافق
 7تـزايد
يحقق له ً
بشدة
عائدا أعلى وأسرع
 8للبعد اإلنساني واالجتماعي في التعامل مع املوظف أثـرفي
 0.6 3 3.1 15 36.9 178 59.3 286أوافق
تقبله للمهنة وممارستها
بشدة
 9قلة األجور في املؤسسات الحكومية باملقارنة بالقطاع
 4.6 22 22.8 110 32.8 158 39.8 192أوافق
الخاص وراء زهد املوظفيـن في العمل املؤس�سي الحكومـي
بشدة
 10عدم وجود مرونة في نظام التـرقيات يقلل من فاعلية
 1.5 7 0.6 3 27.4 132 70.5 340أوافق
املوظف في العمل املؤس�سي الحكومـي
بشدة
 1.9 9 1.5 7 61.6 297 35.1 169أوافق
 11ال بد من تعظيم قدرة املنظمة التنافسية
 12تؤثـرنوعية بيئة مكان العمل للموظفيـن بشكل كبيـرعلى
 0 0 0 0 28.4 137 71.6 345أوافق
مستوى تحفيـزهم في األداء
بشدة
 13توفيـربيئة عمل أكثـرمرونة من العوامل املساعدة في دفع  1.2 6 0 0 52.1 251 46.7 225أوافق إلى
حد ما
عملية اإلنتاج وتحسيـن األداء
 14توفيـرالبيئة املناسبة للوظيفة له ارتباط مباشربجودة عمل  0 0 1.5 7 52.7 254 45.9 221أوافق إلى
حد ما
املؤسسة
املحور الثالث :التطويـروأثـره في تحسيـن جودة الحياة الوظيفية
 15تـرتبط رغبة املوظف في العمل وقدرته على أدائه على األداء  1.5 7 1.5 7 70.1 338 27 130أوافق إلى
حد ما
الكلي للمؤسسة
 16من الضروري تطويـرمستوى العمل في املؤسسات الحكومية  0 0 0 0 44 212 56 270أوافق
بشدة
استخدام االستـراتيجيات الحديثة في اإلدارة خيـرعون
 0.2 1 2.9 14 47.7 230 49.2 237أوافق
 17للوصول إلى مستوى أفضل في الحياة الوظيفية
بشدة
 0 0 0 0 44 212 56 270أوافق
 18تتطلب الحياة الوظيفية تدريب مستمرللكوادرالبشرية
بشدة
 19ينبغي االستفادة من خبـرات اآلخريـن في إطارتحسيـن جودة  1.2 6 0.4 2 41.3 199 57.1 275أوافق
الحياة الوظيفية
بشدة
ى
ل
 20تحسيـن جودة الحياة الوظيفية أساس للوصو إلى املستو  0 0 0.6 3 33 159 66.4 320أوافق
بشدة
املنشود من التنمية االقتصادية والبشرية
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يتضح من بيانات الجدول رقم ( )2آراء املبحوثيـن حول تأثيـرنمط اإلدارة على الحياة الوظيفية ،الرضا الوظيفي ،وأثـر
التطويـرفي تحسيـن جودة الحياة الوظيفية ،وقد تم تقسيم الجدول إلى ثالثة محاور ،وهي:
املحور األول :تأثيـرنمط اإلدارة على الحياة الوظيفية
املحور الثاني :الرضا الوظيفي
املحور الثالث :التطويـروأثـره في تحسيـن جودة الحياة الوظيفية
ومن خالل اســتعراض الباحث لبيانات املحور األول ،والذي يهدف إلى معرفة تأثي ــرنمط اإلدارة على الحياة الوظيفية
مــن خــال إجابــات املبحوثي ــن علــى العبــارات الخاصــة بهــذا املحــور ( 4عبــارات) يتضــح أن  %59.8مــن املبحوثي ــن يوافقــون إلــى
حـ ٍّـد مــا علــى أن «دراســة التأثي ـرات التنظيميــة لهــا أث ــرها علــى جــودة حيــاة العمــل» ،بينمــا  %30.3مــن املبحوثي ــن عينــة الدراســة
ً
يوافقون بشدة على ذلك ،وال يوافق عليها  %10من املبحوثي ــن ( %7.5ال أوافق %2.5 ،ال أوافق نهائيا) ،كما يتضح أن أفراد
العينــة كانــوا غي ــرموافقي ــن علــى باقــي عبــارات املحــور األول:
ً
	-يهتم القطاع الحكومـي بمستوى جودة الحياة الوظيفية ( %33ال أوافق %28.4 ،ال اوافق نهائيا).
ً
	-تحرص املؤسسات الحكومية على خلق موظف مستقرقادرعلى اإلبداع ( %50ال أوافق %28.4 ،ال اوافق نهائيا).
ً
	-تخلق املؤسسات الحكومية ً
جوا من املنافسة بيـن العامليـن ( %57.1ال أوافق %24.9 ،ال اوافق نهائيا).
كذلك يتضح من بيانات الجدول السابق أن أفراد العينة كانوا موافقيـن بشدة على معظم عبارات املحور الثاني (10
عبا ات) ،الذي يقيس الرضا الوظيفي لديهم ،بينما كانوا موافقيـن إلى ّ
حد ما على:
ر
ٍ
	-للهيــاكل التقليديــة الجامــدة فــي الوظائــف باملؤسســات الحكوميــة ٌ
دور كبي ــرفــي ت ــرك املوظفي ــن للعمــل الحكوم ــي بنســبة
.%50
	-البد من تعظيم قدرة املنظمة التنافسية بنسبة .%61.6
	-توفيـربيئة عمل أكثـرمرونة من العوامل املساعدة في دفع عملية اإلنتاج وتحسيـن األداء بنسبة .%52.1
	-توفيـرالبيئة املناسبة للوظيفة له ارتباط مباشربجودة عمل املؤسسة بنسبة .%52.7
ويتضح كذلك أن املبحوثيـن:
	-وافقوا بشــدة على غالبية عباراتاملحور الثالث( 6عبارات) ،الذي يهدف إلى معرفة أث ــرالتطوي ــرفي تحسي ــن جودة
الحيــاة الوظيفيــة.
ّ
حد ما على أن «رغبة املوظف في العمل وقدرته على أدائه تـرتبط باألداء الكلي للمؤسسة»،
	-بينما كانوا موافقيـن إلى ٍ
وذلك بنسبة .%70.1
	-ومــن خــال هــذا املحــور يتضــح أن  %56مــن املبحوثي ــن يوافقــون بشــدة علــى أنــه «مــن الضــروري تطوي ــر مســتوى
العمــل فــي املؤسســات الحكوميــة» ،و «تتطلــب الحيــاة الوظيفيــة تدريــب مســتمرللكــوادرالبشــرية» ،وكذلــك %49.2
منهم يوافقون بشدة على أن «استخدام االست ـراتيجيات الحديثة في اإلدارة خي ــرعون للوصول إلى مستوى أفضل
في الحياة الوظيفية» ،ونسبة  %57.1وافقوا بشدة على أنه «ينبغي االستفادة من خبـرات اآلخريـن في إطارتحسيـن
جــودة الحيــاة الوظيفيــة» ،وكذلــك  %66.4مــن املبحوثي ــن وافقــوا بشــدة علــى أن «تحسي ــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة
هــي األســاس للوصــول إلــى املســتوى املنشــود مــن التنميــة االقتصاديــة والبشــرية».
وفيمــا يلــي ً
عرضــا آلراء املبحوثي ــن حــول تأثي ــر نمــط اإلدارة علــى الحيــاة الوظيفيــة ،الرضــا الوظيفــي ،وأث ــر التطوي ــر فــي
تحسي ــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة ً
تبعــا لجهــة العمــل:

230
16

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aja/vol39/iss2/10

Bin Shmailan: How to Improve the Quality of Career in the Saudi Government Sect

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،39ع - 2يونيو (حزيـران) 2019

جدول رقم ()3
يبيـن آراء املبحوثيـن حول تأثيـرنمط اإلدارة على الحياة الوظيفية
ً
وأثـرالتطويـرفي تحسيـن جودتها ،والرضا الوظيفي لديهم تبعا لجهة العمل
م

العبارة
ك

أوافق بشدة
املحور األول :تأثيـر
أوافق
 1نمط اإلدارة على
ال أوافق
الحياة الوظيفية
ً
ال أوافق نهائيا
أوافق بشدة
أوافق
املحور الثاني:
2
ً
الرضا الوظيفي ال أوافق نهائيا
ال أوافق
أوافق بشدة
املحور الثالث:
أوافق
التطويـروأثـره في
3
ً
تحسيـن جودة
ال أوافق نهائيا
الحياة الوظيفية
ال أوافق

الهيئة امللكية
م

ع

15.5
62
62
248
49.5
198
71
284
111.9 1119
77.4
774
2.2
22
6.5
65
89.66 538
106.66 640
0.17
1
1.5
9

وزارة العدل

جامعة امللك فيصل
ك

م

ع

ك

م

ع

21.9
54.12
59.58
61.85
51.79
51.55
3.55
7.1
50.29
49.5
0.41
2.8

94
133
231
26
623
531
22
34
435
287
1
3

23.5
33.25
57.75
6.5
62.3
53.1
2.2
3.4
72.5
47.8
0.17
0.5

36.75
25.38
46.4
7.5
31.84
25.65
4.3
6.2
30.67
31.28
0.41
1.22

83
191
282
96
661
711
139
119
529
423
12
14

20.75
47.75
70.5
24
66.1
71.1
13.9
11.9
88.17
70.5
2
2.33

18.55
38.33
32.77
44.7
37.07
22.38
29.28
28.39
47.97
47.45
3.1
5.71

يتضح من بيانات الجدول رقم ( )3أن اتجاه املبحوثي ــن في كل من (الهيئة امللكية ،جامعة امللك فيصل ،وزارة العدل)
تجــاه عبــارات املحــور األول ،الخــاص بتأثي ــر نمــط اإلدارة علــى الحيــاة الوظيفيــة كان عــدم املوافقــة ،وذلــك بمتوســط 71
للمبحوثي ــن مــن الهيئــة امللكيــة ،وتالهــا فــي املرتبــة الثانيــة بمتوســط  57.75للمبحوثي ــن مــن جامعــة امللــك فيصــل ،ثــم فــي املرتبــة
الثالثــة بمتوســط  70.5للمبحوثي ــن مــن وزارة العــدل.
أمــا عبــارات املحــور الثانــي ،الخــاص بالرضــا الوظيفــي ،فــكان االتجــاه العــام نحوهــا هــو املوافقــة بشــدة وذلــك بمتوســط
 111.9للمبحوثيـن من الهيئة امللكية في املرتبة األولى ،وفي املرتبة الثانية بمتوسط  62.3للمبحوثيـن من جامعة امللك فيصل،
بينما وافق املبحوثي ــن من وزارة العدل «إلى ّ
حد ما» على عبارات هذا املحور بمتوسط .71.1
ٍ
أمــا املحــور الثالــث ،الخــاص بالتطوي ــروأث ــره فــي تحسي ــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــكان اتجــاه املبحوثي ــن نحــو املوافقــة
بشــدة علــى عباراتــه بمتوســط  88.17للمبحوثي ــن مــن وزارة العــدل فــي املرتبــة األولــى ،وبمتوســط  72.5للمبحوثي ــن مــن جامعــة
امللــك فيصــل وذلــك فــي املرتبــة الثانيــة ،أمــا املبحوثي ــن مــن الهيئــة امللكيــة فــكان االتجــاه لديهــم املوافقــة إلــى حـ ٍّـد مــا بمتوســط
 106.66نحــو عبــارات املحــور الثالــث.

الخاتمة
الحمد هلل الهادي إلى سواء السبيل ،والصالة والسالم على رحمة هللا للعامليـن ،وعلى آله وصحبه أجمعيـن ،وبعد،،،
فقــد كانــت هــذه دراســة بحثيــة حــول كيفيــة تحسي ــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة بالقطــاع الحكوم ــي الســعودي ،فــي محاولــة
للوقوف على أبـرز معوقات تحسيـن جودة العمل املؤس�سي الحكومـي ،ومن ثم الوصول إلى أهم األساليب والطرق للعمل على
تحسي ــن العمل الوظيفي الحكوم ــي باململكة؛ ً
سعيا لتحقيق أكب ــرنسبة تقدم في هذا املجال ،حيث ت ــرتكزتنمية املجتمع على
مدى أداء املوظف لعمله بنشــاط وهمة ،تدفعه لإلنتاج أفضل والنجاح في عمله بشــكل أيســروفي مناخ وظيفي صح ــي وآمن.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف املنشود ،فقد وقفت الدراسة على أهم وأبـرز املعوقات متمثلة في الوضع الحالي والواقع
العملي للعمل في ثالث مؤسسات؛ هي عينة الدراسة ،ثم رأى ً
أيضا تلخيص سبل التحسيـن لجودة الحياة الوظيفية في ثالث
محاور أساسية :التحسيـن في أداء املوظف ،والتحسيـن في مهام الوظيفة ،والتحسيـن في املناخ الوظيفي.
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كيفية تحسين جودة الحياة الوظيفية بالقطاع الحكومي السعودي وقياس أثرها على أداء العاملين

واستعانت الدراسة بمجموعة دراسات عربية وأجنبية؛ لالستـرشاد بها في موضوع البحث.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية-:
1أنه توجد مشكالت خاصة ببيئة العمل ،تتمثل في سوء اإلدارة ،وكيفية التعامل مع املرؤوسيـن.2كمــا توجــد مشــكالت خاصــة بــأداء املوظــف ،وحاجتــه إلــى التدريــب املســتمر؛ ســواء قبــل التحاقــه بالعمــل ،أو أثنــاءالخدمــة.
3أن الرضــا الوظيفــي يعــد أهــم وأب ــرز العناصــروالت ــي لهــا دورهــا فــي دفــع املرؤوسي ــن إلــى التقــدم واإلنتــاج وتقبــل العمــلوالتنافــس مــن أجــل تقديــم األفضــل.
4مــن النتائــج الت ــي أب ــرزتها اإلحصــاءات كذلــك أهميــة عمليــة التطوي ــراملســتمرة؛ وذلــك ملساي ــرة أحــدث مــا وصــل إليــهالعلــم الحديــث ،والســيما ونحــن فــي عصــراملعلوماتيــة.
5تقــل درجــة رضــا العاملي ــن فــي القطــاع الحكوم ــي عمــا تقدمــه اإلدارة لهــم ،حيــث جــاءت النتائــج التحليليــة إلجابــاتعينــة الدراســة بمــا يفيــد ذلــك.
6-أن هناك قصور في جانب اهتمام اإلدارات بخلق جو املنافسة الشريفة في مجال العمل بيـن املوظفيـن.

التوصيات
بعد االطالع على نتائج البحث ،يمكن للباحث أن يو�صي بما يلي-:
1ضرورة االهتمام باملناخ الوظيفي املالئم للعمل والذي يؤدي إلى إنتاجية أفضل ومستوى خدمة أعلى.2ضرورة االهتمام بالجوانب املادية الخاصة باملوظف؛ بما يجعله يتفرغ ألداء عمله على أكمل وجه.3العناية بالجوانب النفسية الخاصة باملوظف؛ بما يجعله ًمهيئا للخلق واإلبداع.
4إعطاء تطويـرالعمل وتحسينه حقه الكامل؛ سواء قبل الخدمة أو أثناءها.5حســن انتقــاء القيــادات اإلداريــة القــادرة علــى اســتخدام است ـراتيجيات القيــادة الفعالــة والناجحــة؛ لتكــون عناصــرجــذب للموظفي ــن.
6إعداد دورات تدريبية بشكل دوري للموظفيـن؛ الطالعهم على كل جديد في مجال عملهم.7إعداد دورات تأهيلية للقيادات؛ لتدريبهم على أنسب الطرق في اإلدارة الحديثة.8تذليل العقبات أمام املوظفيـن بشكل مستمر؛ ليتفرغوا ألداء ما يكلفون به على أكمل وجه.9تقديــم الحوافــزاملاديــة واملعنويــة للموظفي ــن بشــكل منظــم ،وإثابــة الفائقي ــن فــي مجــال عملهــم؛ ليكونــوا قــدوة طيبــةألقرانهــم.
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ABSTRACT

This study was designed to study the quality and quality of the work environment to match
the objectives and vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 and the National Transition Program 2020 and the aspirations of leadership in the development, empowerment and development
of human resources, especially with the launch of the King Salman Human Resources Development
Program, The development of human resources in the Kingdom, the development of its functional
capacities, and the preparation and building of leaders, in view of the importance of human resources development to enhance the economy’s ability to generate employment, enhance its competitiveness and drive development.
The study aimed at benefiting from the ideas of the employees, making them effective individuals in
the processes of change, thus improving the quality of the career in the government sector, and identifying
the impact of quality of life on the performance of the government sector in the Kingdom. The aim was to
identify the best practices implemented by the Kingdom’s governmental institutions to improve the quality
of their careers and the impact on their employees’ performance.
The study used descriptive analytical methodology, which aims to provide data and facts about the
problem. The research community consists of three governmental institutions in Saudi Arabia: the Ministry
of Justice, the King Faisal University and the Royal Commission in Jubail.
The study found some results, including that employment in the public sector is hampered by many
obstacles, and that it exists Problems with the working environment, which are poor management, and how
to deal with subordinates.
The study recommended that attention be given to the appropriate job environment, the need to pay
attention to the material aspects of the employee, to take care of the psychological aspects of the employee,
to select the administrative leaders capable of using effective and successful leadership strategies, and to
provide training courses on a regular basis to the employees.
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